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kaluston kunnossapitotoimintaan.  

Tämän jälkeen suoritettiin käyttäjätutkimuksena toteutettu tuotantoporausseuranta ja 

käsiteltiin vuoden 2015 kunnossapitodataa tuotantoporien osalta. Datasta laskettiin 

laitekohtaisesti keskimääräisiä KPI:tä eli mittareita porien käyttövarmuuden ja 

kokonaistehokkuuden mittaamiseen ja pyrittiin löytämään käyttövarmuuteen vaikuttavat 

pullonkaulat. Data-analyysin jälkeen poralaitteet auditoitiin ja laitteiden käyttäjiä 
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sähkö- ja huuhtelujärjestelmiin. Käyttövarmuuden parantamiseen pyrittiin näiden 
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ABSTRACT 

The ways to improve reliability of the drill rigs used in underground mining 
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Master’s thesis 2016, 111 p. + 8 p. appendixes 

Supervisors:   Juhani Niskanen, University of Oulu 

  Jouni Laurila, University of Oulu 

  Heikki Kumpumäki, Agnico Eagle Finland Oy  

 

In this Master’s thesis the goal was to find ways to improve reliability of the drill rigs that 

are used in underground mining. In the beginning it was needed to become familiar with 

the theory of rock drilling, the technology of the drill rigs and the maintenance strategy 

of Agnico Eagle Finland. 

After that was performed a production drilling survey with the drill operators, and the 

maintenance data from 2015 was gathered and analyzed. Some Key Performance 

Indicators (KPI’s) were calculated from the data to measure the reliability and Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) of the drill rigs. The purpose of the data management 

was to find the bad actors and bottle necks of the drill rigs. Last part of the research was 

to audit the drill rigs and drill operators and discuss about the problems concerning to 

reliability and efficiency. 

Finally the potential to improve the reliability and efficiency was localized to the same 

systems at each four machines: mechanical structures of booms, hydraulic systems, 

electric systems and flushing systems. By finding ways to develop the infrastructural 

resources, maintenance processes and practical maintenance operations according to 

these systems, some improvement to reliability should be achieved in the future. 

Keywords: rock drilling, reliability, OEE, preventive maintenance 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä keskitytään tuotantoporauksen tehostamiseen tuotantoporien 

käyttövarmuuden parantamisen avulla Kittilän maanalaisessa kultakaivoksessa. 

Tuotantoporaus on suuressa roolissa kaivoksen malmintuotannon kannalta. Se on 

ydinosaamista, jonka kaivosyhtiö haluaa tehdä itse, ja jota ei haluta luottaa urakoitsijalle.  

Diplomityössä pyritään löytämään keinoja haastavissa olosuhteissa käytettävien neljän 

maanalaisen tuotantoporan keskimääräisen vikaantumisvälin kasvattamiseen ja 

keskimääräisen korjausajan lyhentämiseen. Tavoitteena on parantaa tuotantoporien 

käyttövarmuutta tätä kautta. Kehittyneen käyttövarmuuden kautta tavoitteena on 

saavuttaa tuotantoporien vuorokohtaisen kokonaistehokkuuden nosto 75 porametristä 85 

porametriin vuorossa käyttäen nykyistä reikäkokoa.  

Parantamalla tuotantoporien käyttövarmuutta ja vähentämällä suunnittelematonta 

seisakkiaikaa, korjaustöitä saadaan siirrettyä yhä enemmän suunnitelluiksi töiksi 

huoltohallissa tehtävien suunniteltujen seisakkien yhteyteen. Suunnitelmalliset 

korjaukset voidaan huomioida tuotannonsuunnittelussa niin, että ne aiheuttavat 

tuotannolle mahdollisimman vähän harmia. Hallissa työskennellessä myös 

mekaanikkojen työturvallisuus, työskentelyn tehokkuus sekä työskentelyn laatu kasvavat 

paremman työskentely-ympäristön vuoksi. Mikäli pystytään ehkäisemään kaivoksessa 

tapahtuvia öljyvuotoja, ympäristövahinkojen riski pienenee. Malmin seassa oleva öljy on 

haitaksi myös rikastusprosessille, joten malmin parissa työskentelevien tuotantoporien 

öljyvuotojen ehkäisyllä on positiivinen vaikutus myös rikastamon tuotantoon. 

Tutkimuksen aluksi perehdytään kallioporauksen teoriaan, poralaitteiden tekniikkaan ja 

kunnossapitostrategiaan. Tämän jälkeen määritellään käyttövarmuuden lähtötaso, jonka 

kohottamiseen tutkimuksessa pyritään löytämään keinoja. Tavoitteeseen pyritään 

käytännössä pääsemään kehittämällä kaivoksen nykyistä infrastruktuuria, 

kunnossapitotoimintaa sekä itse poralaitteita. Myös tuotantoporausprosessin 

kokonaistehokkuutta arvioidaan. 
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2 KALLIOPORAUKSEN PERUSTEET 

2.1 Porauksen merkitys louhintaprosessissa 

Kallioporauksen tarkoituksena on tehdä kallioon reikiä, joiden käyttötarkoituksena voi 

olla:  

- reikien panostus ja kiven irroitus räjäyttämällä 

- kallion lujitus esimerkiksi pulttaamalla 

- ilmanvaihdon, kaapeliyhteyksien, pumppauksen tai muun infran rakentaminen 

- kallioperän tutkimus 

- injektointi eli kallion tiivistäminen (Rinne 2014). 

Kallioporauksen menetelmät voidaan jakaa neljään eri porausmenetelmään, jotka ovat 

iskuporaus, murskaava kiertoporaus, leikkaava kiertoporaus ja hiertävä kiertoporaus. 

Iskuporaus on yleisimmin käytetty porausmenetelmä, ja sitä käytetään useimmissa 

kivilajeissa. Käytössä on päältälyöviä porakoneita (engl. Top Hammer) sekä 

uppoporakoneita (engl. DTH eli Down-the-hole). Kittilässä käytetään päältälyöviä 

porakoneita. Suurimmat päältälyövän iskuporauksen sovellukset ovat reikäkooltaan D = 

180 mm, kun taas uppoporauksella voidaan porata D = 85…1220 mm reikiä. (Räsänen et 

al. 2015). 

2.2 Tuotantoporausprosessi 

Maanalaisessa kaivoksessa olosuhteet ovat haastavat. Kittilän kaivos on Suomen 

kosteimpia kaivoksia. Porauksessa muodostuva jäte eli porasoija kuluttaa koneita 

mekaanisesti sekä asettaa omat haasteensa sähköjärjestelmille. Kallion epä-

homogeenisyys asettaa omat haasteensa poralaitteille ja porausprosessin 

automatisoinnille. Pimeässä, kosteassa, ahtaissa ja likaisissa olosuhteissa toimiminen 

haastaa laitteiden operaattorit, huollon ja infrastruktuurin rakentajat. (Agnico Eagle 

Finland Oy). 

Tuotantoporauslaitteita käytetään Kittilän kaivoksella pääasiassa tuotantoporaukseen, eli 

niillä porataan louhoksiin reikiä räjähdysainetta varten. Niillä saatetaan joskus tehdä 
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myös satunnaisia pienempiä töitä, kuten esimerkiksi yksittäisten reikien porausta 

vedenohjaukselle tai sähkökaapeleille. Tuotantoporausprosessin toteuttamiseen on 

louhintatekniikasta riippuen erilaisia vaihtoehtoja. (Agnico Eagle Finland Oy). 

Kittilässä käytetään louhintatekniikkana välitasolouhintaa, jossa louhinta tapahtuu 25 - 

40 m tasovälein malmiin ajettujen tasoperien välillä. Malmi kulkee usein hieman viistosti 

eri linsseinä, joita louhitaan linssin paksuudesta riippuen joko poikittain, eli kohtisuoraan 

linssiä vastaan, tai pitkittäin, eli linssin suuntaisesti. Kuvassa 1 on nähtävillä 

Suurikuusikon malmion vinotunneli, tasoperiä ja louhoksia. Louhoksen väri tarkoittaa 

sen suunniteltua louhinta-ajankohtaa.  Malmion yläosa on louhittu aiemmin 

avolouhintana. (Agnico Eagle Finland Oy). 

 

Kuva 1: Suurikuusikon malmion louhoksia (Agnico-Eagle Finland). 

Tuotantolouhinnan valmistelevia työvaiheita ovat louhokselle louhittava tunneli eli perä, 

louhintaperän tuenta sekä tarvittavan infrastruktuurin, kuten tuuletuksen, sähkön ja 

poravesiverkon rakentaminen poralaitteiden toiminnan mahdollistamiseksi. Louhokset 

louhitaan vaiheittain, sillä kivelle on saatava tilaa irrota räjäytyksessä. Louhoksen 

porauksen jälkeen louhintaa jatketaan räjäyttämällä louhokseen avaus. Avauksen 

lastauksen jälkeen voi olla tarpeen räjäyttää louhoksen koosta riippuen levitys, jonka 

jälkeen loppulouhoksen malmilla on tilaa irrota. Louhinnan ja lastauksen jälkeen 

louhoksen 3D-profiili skannataan, ja louhos täytetään kovettuvalla täyteaineella, jonka 
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jälkeen voidaan alkaa louhimaan viereistä ns. sekundääri-louhosta. Sekundäärilouhos 

voidaan täyttää sivukivellä, jos sen viereiset primääri-louhokset on jo louhittu. Louhosten 

louhintajärjestys eli louhoskierto vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta kokoajan löytyy sopiva 

määrä louhoksia tuettavaksi, porattavaksi ja panostettavaksi, lastattavaksi sekä 

täytettäväksi. (Agnico-Eagle Finland). 

Louhokset porataan Kittilässä yleensä alakätisenä, eli ylemmältä tasolta alemmalle. 

Yhteen louhokseen porataan louhoksen koosta riippuen eri määrä kuvan 2 mukaisia 

viuhkoja muutaman metrin välein. Numeroitujen reikien pituudet, suunnat ja kaltevuudet 

ilmoitetaan poralaitteen operaattorille poraussuunnitelmassa. (Agnico-Eagle Finland). 

 

Kuva 2: Erään viuhkan poraussuunnitelma (Agnico-Eagle Finland). 

Kuvassa 3 on tasokuva ja kuvassa 4 pituusleikkaus eräästä poikittaisen louhoksesta. 

Viuhkat on numeroitu 1-8, avaukset kirjaimilla. Mittamiehet käyvät merkitsemässä 

viuhkojen paikat porarille ennen porausta. Tasoväli on 40 m. (Agnico-Eagle Finland). 
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Kuva 3: Erään louhoksen tasokuva (Agnico-Eagle Finland). 

 

Kuva 4: Erään louhoksen pituusleikkaus (Agnico-Eagle Finland). 

2.3 Iskuporauksen teoria 

Iskuporauksessa kallio rikotaan painamalla kovametallinastaa tai –palaa kallion pintaa 

vasten. Kallioon muodostuu kosketuskohdan alle puristusjännitys, joka kasvaa kuormaa 

lisättäessä. Puristusta lisättäessä kallion murtolujuuden yli, alkaa kallioon muodostua 

rakoilua. Kun rakoilu etenee kallion vapaalle pinnalle, kalliosta irtoaa pala. Tätä prosessia 

kutsutaan lastuamiseksi. Lastun irtoamisen jälkeen kallion puristusjännitys terän alla 
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pienenee terän ja kallion välisen kontaktin menettämisen vuoksi. Kovametallinastaan 

kohdistettu syöttövoima aiheuttaa kuitenkin sen, että terä jatkaa tunkeutumistaan 

kohdaten pian uudelleen kallion pinnan, jolloin lastuamisprosessi toistuu. Kun 

tunkeutumissyvyyttä kasvatetaan, myös irtoavien kiven palojen eli lastujen raekoko 

kasvaa ja rikkomistyöhön tarvitaan yhä suurempaa voimaa. (Räsänen et al. 2015). 

Iskuporauksessa kovametallipala ei saa iskeä useita kertoja samaan kohtaan reiässä. 

Poranterää eli porakruunua käännetään joka iskun jälkeen siten, että se kohtaa reiän 

pohjan aina uudessa paikassa. Kokopalateriä käytettäessä pyörimisnopeus on 

suosituksista riippuen 25 % suurempi kuin käytettäessä nastateriä. Yhdessä terässä eli 

porakruunussa voi olla kymmeniä kovametallianastoja. Terien halkaisijan kasvaessa 

terän kehänopeus kasvaa, jolloin pyöritysnopeutta on laskettava samassa suhteessa. 

Kovametallipalan täytyy siirtyä oikea matka iskujen välillä kuvan 5 mukaisesti oikean 

lastuamisnopeuden saavuttamiseksi. (Räsänen et al. 2015). 

 

Kuva 5: Poranastan liike iskujen välillä (Rinne 2014). 

Iskuporausprosessin päätekijät ovat iskuenergia, terän pyöritysvoima, terän syöttövoima, 

iskun rekyylin vaimennus ja terän huuhtelu. Jotta porakoneen iskuenergiasta 

mahdollisimman suuri osa saataisiin siirrettyä kallioon, täytyy terän olla jatkuvasti 

kosketuksissa reiän pohjaan syöttövoiman avulla. Porakone on yleensä kiinnitettynä 

porakelkkaan, jota syötetään kallioon hydrauliikkasylinterin tai –moottorin avulla. 
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Riittävällä huuhtelulla estetään porakaluston jumiutuminen reikään, ja pidetään terän 

tunkeutumisnopeus hyvänä. Rekyylinvaimennuksella on tarkoitus vähentää porakalustoa 

pitkin palaavan, kalliosta takaisin heijastuneen, iskuaallon haitallista vaikutusta. 

(Räsänen et al. 2015).  

2.4 Iskuporausmenetelmät 

Päältälyövä iskuporaus (ks. kuvan 6 vasemmanpuoleinen porausmenetelmä) on 

maailmanlaajuisesti käytetyin kallionporausmenetelmä. Arviolta noin puolet kaikista 

kallioon porattavista rei’istä porataan käyttäen tätä menetelmää. Sitä voidaan soveltaa 

käyttäen hyvin monenlaista laitteistoa kevyistä käsikäyttöisistä porakoneista raskaisiin 

tela-alustaisiin poravaunuihin ja maanalaisiin tuotantoporauslaitteisiin. (Atlas Copco 

2013). 

Päältälyövän iskuporauksen yleinen muoto on porata tankokalustolla tai putkikalustolla. 

Tällöin poraletka koostuu poraterästä, yhdestä tai useammasta poratangosta tai -putkesta 

sekä niskakappaleesta, joka liittää porakaluston porakoneeseen. Iskuenergia, syöttövoima 

ja pyöritys välittyvät porakoneelta terään porakaluston kautta. Huuhteluvesi tai –ilma 

johdetaan porakoneelta terälle poratankojen tai -putkien sisällä olevaa kanavaa pitkin. 

Päältälyövän menetelmän etuina voidaan pitää porakaluston yksinkertaisuutta, helpohkoa 

muunneltavuutta sekä kustannustehokkuutta kohtuullisilla reikäpituuksilla hyvissä 

porausolosuhteissa. (Atlas Copco 2013). 

Uppoporaus (ks. kuvan 6 oikeanpuoleinen porausmenetelmä) on maailmalla laajasti 

käytetty porausmenetelmä, joka on otettu Suomessa käyttöön avolouhosten tuotannossa 

2010-luvulla. Eräs uppoporauksen tärkeä sovellusalue on kallion energia- ja 

vesikaivoreikien poraus. Uppoporauksessa poraletka koostuu terän ja uppoporakoneen 

yhdistelmästä sekä poraputkista. Porauksen edetessä syvemmälle, energiahäviö pysyy 

alhaisena, koska porakoneen mäntä iskee suoraan terän takaosan iskupintaan. 

Syöttövoima ja pyöritys välittyvät poralaitteelta putkikalustoa pitkin terälle. Porakonetta 

käytetään putkikaluston läpi paineilmalla, joka johdetaan terän läpi huuhtelemaan reiän 

pohjaa. Uppoporauksesta on olemassa myös sovelluksia, joissa käytetään paineilman 

sijasta työaineena vettä (Wassara 2016). Uppoporauksen etuina voidaan pitää sen 
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yksinkertaista ja luotettavaa tekniikkaa, reikäsuoruutta, hyvää huuhtelutehoa sekä 

mahdollisuutta porata syviä reikiä. (Atlas Copco 2013). 

Putkitankoporauksessa (ks. kuvan 6 keskimmäinen porausmenetelmä) on pyritty 

yhdistämään sekä päältälyövän porauksen että uppoporausmenetelmän parhaat 

ominaisuudet. Menetelmä soveltuu hyvin avolouhosten ja kiviaineslouhosten tarpeeseen 

reikäkokonsa puolesta. Kyseessä on jäykkä putkikalusto, jonka sisällä ovat erilliset 

iskuenergian välittävät iskutangot. Iskutangot välittävät iskuenergian ja syöttövoiman 

porakoneelta terälle, ja terää pyöritetään putkien avulla. Huuhtelu kulkee putken ja 

iskutankojen välissä. Menetelmän etuina ovat reikäsuoruus, polttoainetalous, korkea 

tunkeutumisnopeus sekä hyvä poraustulos myös vaikeissa kallio-olosuhteissa. (Atlas 

Copco 2013). 

 

Kuva 6: Iskuporausmenetelmiä (Atlas Copco 2013). 
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3 PORALAITTEIDEN ESITTELY 

3.1 Yleistä 

Tätä tutkimusta aloitettaessa Kittilän kaivoksella oli neljä kaivosyhtiön omaa 

tuotantoporauslaitetta. Kaikki käyttävät porausperiaatteenaan päältälyövää iskuporausta 

putkikalustolla. Porat on nimetty Agnico Eaglen laitenumeroilla seuraavasti: 

FLT01: 

- käytettävä reikäkoko 102 mm 

FLT02:   

- käytettävä reikäkoko 76 mm 

FLT03: 

- käytettävä reikäkoko 102 mm 

FLT04:  

- käytettävä reikäkoko 89 mm 

Kaikki poralaitteet ovat runko-ohjattuja. Niiden takavaunussa on dieselmoottori 

poralaitteen siirtoa varten. Dieselmoottorilla käytetään automaattivaihteistoa, joka 

välittää vedon kardaaniakselien kautta etu- ja taka-akseleiden tasauspyörästöille. 

Akseleilta voima välittyy tasauspyörästöjen läpi napavälitykselle, vetotapa on 4x4. 

Akseleilla on sisäänrakennetut märät monilevykytkin-jarrut. Jarrut ovat 

jousikuormitteisesti kytkettynä, ja seisontajarru on päällä, kun jarruihin ei vaikuta 

hydraulipainetta.  

Dieselmoottorilla käytetään myös hydrauliikkapumppua, jotta esimerkiksi jarrujen 

käyttö, runko-ohjaus sekä puomin ja tukijalkojen liikutus on mahdollista konetta 

siirrettäessä. Poraushydrauliikan käyttö tapahtuu sähkömoottorin voimin. Sähkömoottori 

käyttää hydrauliikkapumppuja, joilla käytetään poraushydrauliikkaa. Poralaitteiden 

siirtäminen sähkömoottorin avulla ei ole mahdollista. 
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Kuvassa 7 on esitelty FLT01:n pääkomponentit. 

 

Kuva 7: FLT01:n pääkomponentit (Atlas Copco 2010). 

1. Hytti 

2. Kehtopuomi 

3. Puomin kääntöyksikkö 

4. Heilurivarsi 

5. Yläkalliotuki eli ylästingeri 

6. Poraussuoja 

7. Pitoleuat 

8. Kangenkäsittelijä 

9. Syöttölaite 

10. Alakalliotuki eli alastingeri 

11. Porakone 

12. Etutukijalat 

13. Takatukijalat 

14. Kaapelikela ja letkukela (Atlas Copco 2010). 
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3.2 Päältälyövä hydraulinen kallioporakone 

3.2.1 Rakenne ja toiminta 

Nykyaikaisen kallioporalaitteen tärkein komponentti on sen hydraulinen porakone eli 

poravasara. Kuvassa 8 on esitelty esimerkkinä Atlas Copcon COP1838ME-porakoneen 

rakenne, jota käytetään muun muassa peränporauslaitteissa. Tuotantoporissa käytettävät 

porakoneet ovat perusperiaatteeltaan samanlaisia, mutta isomman koon ja 

tehovaatimuksen vuoksi rakenne on hieman erilainen. (Räsänen et al. 2015). 

 

Kuva 8: COP1838ME-porakoneen rakenne (Rinne 2014). 

Porakone saadaan iskemään johtamalla korkeapaineista hydrauliikkaöljyä vuorotellen 

iskumännän etu- ja takapuolelle. Öljy virtaa porakoneen runkoon porattuja kanavia pitkin. 

Luisti jakaa öljyvirran vuorotellen männän eteen- ja taaksepäin kiihdyttävään liikkeeseen 

ja tahdistaa männän toiminnan. Luistiakin käytetään hydrauliikalla. Jokaisen liikesarjan 

etuasennossa mäntä lyö niskakappaleen iskupintaan ja saa aikaan iskuaallon, joka lähtee 

etenemään porakalustoa pitkin terään ja kallioon. Kallioporakoneiden iskutaajuudet 

vaihtelevat välillä 40-100 Hz. (Räsänen et al. 2015). 

Yhden lyönnin iskuenergiaa voidaan arvioida kaavalla (1): 
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E = ½ mv2     (1), 

missä E on iskuenergia, m iskumännän massa ja v iskumännän nopeus lyöntihetkellä. 

Porakoneen tehoa voidaan arvioida kaavalla (2): 

 P = Ef     (2), 

missä P on teho ja f iskutaajuus. Päältälyövien porakoneiden teho vaihtelee 3 kW:n ja 50 

kW:n välillä. (Räsänen et al. 2015). 

Rekyylinvaimennus toimii kuvan 8 poravasarassa vaimenninmännän avulla, joka 

vastaanottaa niskakappaleesta rekyyliaallon mukana tulevan energian. Vaimenninmäntä 

kelluu hydrauliöljyssä, jonka avulla rekyylin liike-energia muutetaan lämpöenergiaksi. 

Syöttövoiman hienosäätö ja niskan asemointi sellaiseen kohtaan, että iskumännän 

iskuenergia siirtyy poranterään optimaalisesti, voidaan hoitaa porauksen aikana 

porakoneen vaimenninpainetta säätämällä. (Räsänen et al. 2015). 

Kuvan 8 porakoneessa pyöritys toimii hydrauliikkamoottorilla, joka pyörittää vaihteiston 

avulla kytkinkappaletta (engl. driver). Kytkinkappale pyörittää niskakappaletta (engl. 

shank), jossa on kiinni porakalusto. Niskakappaletta voidellaan ja jäähdytetään erityisellä 

niskavoiteluöljyllä (Pylkkänen 2009). Niskakappaleen ympärillä on huuhtelupesä, josta 

paineistettu vesi virtaa niskakappaleessa olevan reiän läpi kaluston sisään, ja sitä pitkin 

huuhtelemaan reiän pohjaa terässä olevien reikien kautta. (Räsänen et al. 2015). 

3.2.2 Nostoniska 

Joissakin porakoneissa voi olla varusteena myös kuvan 9 mukainen nostoniska (engl. 

Power Extractor). Sitä tarvitaan, kun porakalusto on takertunut porattavaan reikään niin 

lujaan, ettei kalustoa saada irti käyttämällä pelkästään syöttöä, pyöritystä ja iskua. 

Nostoniskaa käytettäessä tulee pyöritys olla päällä, syöttö taakse ja isku päällä. Kun 

nostoniska kytketään päälle, sen hydraulimännät työntävät niskaa taakse iskumäntään 

päin, jolloin 30 - 40 % iskutehosta siirtyy kruunun takana olevan tukon irrottamiseen. 

Tärkein vaihe irrotuksessa on saada kalusto pyörimään. (Sandvik 2010).  
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Kuva 9: Sandvikin HL 650/710/800T-porakoneiden nostoniska (Sandvik 2010). 

3.2.3 Paineakut 

Porakoneissa on usein myös paineakkuja. Paineakku on säiliö, joka on jaettu liikkuvalla 

väliseinällä nestetilaksi ja kaasutilaksi. Paineakkuja voi olla rakko-, kalvo tai 

mäntärakenteisia. Paineakkujen täytekaasuna käytetään typpeä, joka puristuu kokoon 

hydrauliikkaa käytettäessä. Paineakkuja voidaan käyttää jousena, energian varastoinnissa 

sekä värähtelyjen vaimennuksessa. (Bosch 2003). 

Sandvikin HL710 porakoneessa on kaksi kuvan 10 mukaista kalvoakkua. 

Matalapaineakku (engl LP = Low pressure) vaimentaa vasarahydrauliikan paluulinjan 

värinää, ja sen typen esipaineen tulisi olla noin puolet paluulinjan hydraulipaineesta. Sen 

tarkoituksena on estää värinän siirtyminen hydrauliikkajärjestelmää pitkin muualle 

koneeseen. Korkeapaineakku (engl. HP = High pressure) varastoi korkeapaineista öljyä 

porakoneen iskumännän paluuliikkeen ajaksi. Tämä öljy saadaan käyttöön välittömästi 

seuraavan iskuliikkeen alkaessa. Akun toinen tärkeä tarkoitus on vaimentaa kalliosta 

heijastuvia värinää. HP-akun esipaine asetetaan taulukkoarvojen mukaisesti suhteessa 

käytettävään iskunpaineeseen. Joskus porakoneessa voi olla oma paineakku myös 

vaimennukselle. (Sandvik 2010). 
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Kuva 10: Sandvikin HL710 porakoneen paineakku (Sandvik 2010). 

3.3 Puomistojen mekaaniset rakenteet 

Näistä neljästä poralaitteesta FLT01:n, FLT03:n ja FLT04:n puomistot ovat rakenteeltaan 

ns. kehtopuomeja. FLT02 on varustettu jatkopuomilla. Nämä puomistot eroavat toisistaan 

syöttölaitteen liikuttamisgeometriassa. Kehtopuomilaite soveltuu paremmin varsinaiseen 

tuotantoporaukseen, sillä se on tukevampi porausalusta kuin jatkopuomilaite, mutta 

jatkopuomin avulla päästään poraamaan ahtaampiin ja hankalampiin paikkoihin. 

Syöttölaitteen asemointia ja suuntausta ennen porauksen aloitusta kutsutaan 

navigoinniksi. (Agnico Eagle Finland Oy). 
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3.3.1 Kehtopuomi 

Kuvassa 11 on FLT01:n kehtopuomin rakenne. 

 

Kuva 11: FLT01:n kehtopuomi (Atlas Copco 2010). 

Puomisto kiinnittyy poralaitteen etuvaunuun tappinivelillä (15). Poralaitetta asemoidessa 

puomiston nosto ja lasku tapahtuvat hydraulisylinterillä (11) ja kehtopuomi tuetaan 

maahan puomiston tukijaloilla (8). Heilurivarren (4) kääntö tapahtuu hydraulisylinterillä 

(14) ja etukallistus hydraulisylinterillä (12). Heilurivarren kääntöliikkeellä voidaan 

asemoida syöttölaitetta sivusuunnassa. 

Heilurivarressa on kuvan 12 mukainen kääntöyksikkö, jolla voidaan kääntää 

heilurivarressa olevaa hammaskehää. Kääntöyksikkö koostuu hammaskehästä (1), 

vaihteistoista (2), jarruista (4) ja hydrauliikkamoottoreista (5). Epäkeskoilla (3) säädetään 

hammasvälys. (Atlas Copco 2010). 
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Kuva 12: FLT01:n puomiston heilurivarressa oleva kääntöyksikkö (Atlas Copco 

2010). 

Kuvasta 13 nähdään, miten heilurivarren hammaskehään (40) on kiinnitetty syöttölaitteen 

kiinnityskehto (2). Kääntöyksiköllä voidaan pyörittää syöttölaitetta 360 astetta.  

 

Kuva 13: Syöttölaitteen kääntömekanismi (Atlas Copco 2010). 
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Kehtopuomilla voidaan siis erikseen asemoida puomiston korkeus tukijaloilla, 

heiluriakselin etukallistus, syöttölaitteen asema sivusuunnassa eli ns. sivumitta sekä 

syöttölaitteen suunta heiluriakselista. Sandvikin kehtopuomien perusrakenteet ovat hyvin 

samanlaisia verrattuna yllä olevaan Atlas Copcon kehtopuomiin. 

3.3.2 Jatkopuomi 

FLT02:ssa on Sandvikin SB120P-jatkopuomi, jota käytetään tuotantoporauksen lisäksi 

mekanisoituun peränporaukseen sekä pultitusreikien poraukseen. Kuvassa 14 on puomin 

pääkomponentit. (Sandvik 2012). 

 

Kuva 14: SB120P-puomi (Sandvik 2012). 

Puomi kiinnitetään poralaitteen etuvaunuun kiinnityslevyllä (10). Puomin nosto tapahtuu 

hydraulisylinterillä (6) ja kääntö hydraulisylinterillä (3). Puomin jatko (engl. zoom) 

tapahtuu liikuttamalla sisäputkea (9) ulkoputkessa (8) hydraulisylinterillä (5). Puomin 

päässä on kääntöyksikkö (4). Syöttölaitteen kiinnityskehto (7) on kiinnitetty 

kääntöyksikköön (4). Syöttölaitteen kallistus tapahtuu syöttölaitteen kallistussylinterillä 

(2) ja syöttölaitteen siirto sylinterillä (1). (Sandvik 2012). 
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Jatkopuomillisen poralaitteen sivumitan muutos suoritetaan tyvipuomin käännöllä, toisin 

kuin kehtopuomikoneessa. Jatkopuomin zoomin avulla syöttölaitetta voidaan tarvittaessa 

siirtää kauemmas pora-alustasta. Liikutusgeometriat ovat siis hieman erilaiset, ja 

jatkopuomikone on ulottuvampi kuin kehtopuomikone. Jatkopuomille ei kuitenkaan ole 

yleensä omia tukijalkoja, joten se ei ole niin tukeva kuin kehtopuomi. 

3.3.3 Syöttölaite 

Kuvassa 15 on Sandvikin LF 700 syöttölaite, joka FLT02:n tapauksessa kiinnittyy 

SB120P-jatkopuomiin. Syöttölaite on palkin ympärille koottu kokoonpano, jonka 

tarkoituksena on liikuttaa porakonetta eteen ja taakse haluttu matka. (Sandvik 2012). 

 

Kuva 15: LF 700 syöttölaite (Sandvik 2012). 

Syötettäessä porakonetta, syöttösylinteri (1) liikkuu, koska sylinterin männänvarsi (2) on 

kiinnitettynä syöttöpalkin takapäähän. Porakoneen kelkka (3) liikkuu kaksinkertaista 

nopeutta syöttösylinteriin nähden, koska syöttösylinteriin on kiinnitetty väkipyörät (6), 

joiden kautta liike välittyy porakelkalle syöttövaijereiden (5) ja paluuvaijereiden (4) 

avulla. Porakelkassa on vaihdettavat liukupalat, jotka liukuvat alumiiniseen 

syöttöpalkkiin kiinnitettyjä teräksisiä liukukiskoja pitkin. (Sandvik 2012). 
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FLT02:ssa, FLT03:ssa ja FLT04:ssä on hyvin samantyyliset syöttölaitteet, mutta 

FLT01:n syöttölaite eroaa näistä hieman. FLT01:n syöttölaitteessa ei ole ollenkaan 

syöttövaijereita, vaan syöttösylinteri on kiinnitetty suoraan porakelkkaan. 

Kuvan 16 pitoleukakokoonpano on kiinnitettynä syöttölaitteen etupäähän. Sillä otetaan 

kiinni porakalustosta, kun poraletkaan lisätään tai siitä vähennetään poraputkia. 

Kokoonpanon runkoon (1) on kiinnitetty pitoleukavarret (2), joihin kiinnitetään nivelillä 

(6) välivarsi (3). Pitoleukavarsien päässä on pitoleukojen kulutuspalat (7). Kun 

pitoleukoja puristetaan kiinni pitoleukasylinterillä (4), pitoleuat keskittyvät 

vipumekanismin ansiosta poraputken ympärille automaattisesti. Pitoleukasylinterissä on 

paineakku varmistamassa leukojen kiinnipysymisen. (Sandvik 2012). 

 

Kuva 16: Pitoleukakokoonpano (Sandvik 2012). 

3.3.4 Kangenkäsittelijä 

Kuvassa 17 on FLT02:n kangenkäsittelijäkokoonpano RC700, joka kiinnitetään 

syöttölaitteen kylkeen. Kangenkäsittelijä painaa noin 600 kg, ja siihen mahtuu 20+1 

poraputkea. Poraputkien pituuksista riippuen maksimi reiänpituus voi olla 38 metriä. 

Muissa porissa kangenkäsittelijät ovat jykevämmät ja reikien maksimipituudet vieläkin 

pitemmät. 
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Kuva 17: Kangenkäsittelijä RC700 (Sandvik 2012). 

Kangenkäsittelijän putkikasettia pyöritetään hydrauliikkamoottorilla (1). Poraputket on 

kiinnitetty putkikasetin segmentteihin (3) ja kasetin päätysuojat (4) estävät putkien 

tippumisen, jos ne sattuvat irtoamaan. Kankikäpälillä (2) lisätään poratessa putkia 

poraletkaan ottamalla poraputkia kasetista ja siirtämällä ne porauskeskiöön kierteytystä 

varten. Putkiletkaa purettaessa irtikierteytetyt putket siirretään porauskeskiöstä takaisin 

putkikasettiin kankikäpälien avulla. Kankikäpälien puristusta käytetään 

hydrauliikkasylintereillä (5). Niiden kääntö kasetilta porauskeskiöön ja toisin päin 

suoritetaan hydrauliikkasylinterien (6 ja 7) avulla. (Sandvik 2012). 

3.3.5 Syöttölaitteen kalliotuet eli stingerit 

Syöttölaitteen kalliotuilla eli stingereillä lukitaan puomi ja syöttölaite haluttuun asentoon 

syöttölaitteen navigoinnin jälkeen. Stingerit ovat käytännössä vain hydrauliikkasylinterit, 

jotka työnnetään kalliota vasten syöttölaitteen etu- ja takapäästä. Sylinterin päässä on 

yleensä jonkinlaiset terät tai piikit stingerien paremman kallioon pureutumisen vuoksi. 

Stingereitä on yleensä kaksi molempiin suuntiin. (Agnico Eagle Finland Oy).  

Kuvassa 18 on FLT01:n stingerikokoonpanot M14 ja M15. 
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Kuva 18: FLT01:n stingerit M14 ja M15 (Atlas Copco 2010). 

Kalliotukien asettamisen jälkeen voidaan aloittaa poraus. Syöttölaitteen kunnollinen 

tukeminen parantaa reiän aloituksen tarkkuutta, sekä auttaa iskuvoiman siirtymisessä 

porakoneesta poranterän kautta kallioon. Mikäli stingerit eivät toimi oikein tai eivät yllä 

kunnolla kallioon, poraus väännättää puomiston mekaniikkaa tarpeettomasti ja käy 

varsinkin niskan päälle. (Agnico Eagle Finland Oy). 

3.4 Porausjärjestelmien rakenteet 

3.4.1 Porausautomaatio 

Kaikissa poralaitteissa on käytössä yhden reiän automatiikka, eli operaattorin asemoitua 

koneen, se pystyy poraamaan yhden reiän valmiiksi ja purkamaan kaluston reiästä. 

Läpiporausautomatiikka pysäyttää porauksen, mikäli reikä meneekin suunniteltua 

aikaisemmin läpi. Lusta-automatiikka estää kiinniporautumisen. Lisäksi automatiikalla 

voidaan optimoida syöttöpaine, pyörityspaine, iskupaine sekä muut parametrit kuhunkin 

kivilajiin ja sovellukseen sopivaksi. (Räsänen et al. 2015). 
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Koneisiin olisi saatavilla lisävarusteena myös viuhka-automatiikka, jolloin kone osaisi 

aloittaa seuraavan reiän porauksen automaattisesti edellisen reiän valmistuttua. Tällöin 

koneessa täytyy olla tarpeeksi antureita mittaamassa puomin, syöttölaitteen sekä 

stingereiden asemaa. (Agnico Eagle Finland Oy). 

3.4.2 Hydrauliikka- ja sähköjärjestelmät 

Poralaitteiden työhydrauliikkaa käytetään sähkömoottoreilla, jotka saavat virtansa 

kaivoksen runkoverkosta nk. häntäkaapelin kautta. Dieselmoottorin hydrauliikka-

pumpulla pystytään käyttämään vain poralaitteen liikuttamiseen tarvittavia toimintoja 

kuten alustan tukijalkoja, ohjausta, jarruja ja puomin kääntöä. (Agnico Eagle Finland Oy). 

Kaivoksen runkoverkon jännite on 690 volttia, joka on kaikkien muiden poralaitteiden 

käyttöjännite, paitsi FLT03:n. Sen sähköjärjestelmä on käyttöjännitteeltään 1000-

volttinen, joten se joutuu käyttämään työskennellessään erillistä muuntajaa. Koneissa on 

vaihtelevasti lukuisia eri sähköjärjestelmiä, esimerkiksi poraveden paineenkorotus-

pumppu tai kompressori toimivat osassa koneista hydrauliikalla, ja osassa 230 voltin 

sähkömoottoreilla. Työhydrauliikan venttiilien sähköinen ohjaus, porausjärjestelmien 

anturointi ja poralaitteen alustan sähköt toimivat maksimissaan 24 voltin järjestelmillä. 

(Agnico Eagle Finland Oy). 

Työhydrauliikassa esimerkiksi FLT01:ssä on kaksi kuvan 19 mukaista 690 voltin 

voimayksikköä, joissa on neljä erilaista hydrauliikkapumppua. Iskun pumpulle on oma 

sähkömoottori, toinen käyttää kolmea muuta pumppua. Lisäksi on yksi dieselmoottorin 

käyttämä pumppu. (Atlas Copco 2010). 
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Kuva 19: Simban voimayksiköt (Atlas Copco 2010). 

Kaikki hydrauliikkapumput ovat säätyvätilavuuspumppuja, eli niiden tuotto muuttuu 

kuormituksen ja tarvittavan öljyvirran mukaan, jolloin tehohäviöt pysyvät 

mahdollisimman pieninä. Hydrauliikkajärjestelmät ovat kuormantuntevia (engl. Load 

Sensing), eli öljyä tuotetaan aina vain sen verran kuin on tarpeellista. Iskun pumppu (P1), 

asemointipumppu (P2) ja kompressorin pumppu (P4) ovat kaikki säätyvätilavuuksisia 

aksiaalimäntäpumppuja 100 cm3/r kierrostilavuudella. Pyörityksen pumppu (P4) on 71 

cm3/r kierrostilavuudella oleva säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu, ja 

dieselmoottorin käyttämä pumppu on 60 cm3/r kierrostilavuudella oleva 

säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu. (Atlas Copco 2010). 

Kuvassa 20 on esiteltynä kuormantuntevan hydrauliikkajärjestelmän perustoiminta-

periaate. Säätyvätilavuuspumpun (10) aksiaalisten mäntien iskunpituutta muutetaan 

kulmansäätölevyn avulla, joka on jousikuormitteisesti suurimmalla kulmalla, jolloin 

mäntien iskunpituus on pisin ja pumpun tuotto suurin. Kulmansäätölevyn asentoa 

säädetään pumpun mekaanisen ohjausyksikön (7) avulla, johon kuuluu virtaussäädin (5) 

ja paineensäädin (6). Virtaussäädin saa ohjauspaineensa eli ls-paineen (engl. LS = Load 

Sensing) poralaitteen työhydrauliikan venttiileiltä (3) vaihtovastaventtiilien (2) kautta 

kuormantuntolinjaan X. Vaihtovastaventtiilien ansiosta virtaussäädintä ohjaa aina suurin 

ls-paine. Ls-paineelle on oma paineenrajoitusventtiili (1), kuten myös pumpun tuotolle 

(11). Säätimien toiseen laitaan tulee järjestelmän paine linjaa B1 pitkin. (Sandvik 2012). 
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Kuva 20: Hydrauliikkapiirien perusrakenne (Sandvik (2012). 

Kun sähkötoimista venttiiliä (3) käytetään, toimilaitteelta (9) välittyy kuorman paine ls-

linjaan X. Tilanteessa, jossa venttiiliä ei käytetä, kuormantuntolinjassa X ei ole painetta. 

Virtauksen säätö toimii siten, että järjestelmän paine linjalta B1 pakottaa virtaussäätimen 

olkavartta F siirtymään oikealle jousta ja kuomantuntolinjan X painetta vasten. Jos paine-

ero linjojen B1 ja X välillä kasvaa, yhteys linjojen B1 ja A välillä avautuu ja pumppu 

säätyy pienemmälle tuotolle. Tällöin järjestelmässä on vain niin kutsuttu pitopaine (engl. 

Standby Pressure), jota voidaan säätää olkavarren F jousen esijännitystä muuttamalla. Jos 

paine-ero linjojen B1 ja X välillä vähenee, jousi painaa olkavarren F vasemmalle. Yhteys 

linjojen A ja T välillä avautuu ja pumpun tuotto kasvaa. (Sandvik 2012). 

Kun linjan B1 paine kasvaa, ohjausyksikön olkavarsi P pyrkii siirtymään oikealle jousta 

vasten. Kun asetettu maksimipaine on saavutettu, olkavarsi P liikkuu oikealle. Yhteys 

linjojen B1 ja A välille avautuu ja öljy virtaa ohjausmäntään, joka pienentää ohjauslevyn 

kulmaa. Olkavarren P jousen esijännitystä säätämällä voidaan siis säätää 

hydrauliikkajärjestelmän maksimipaine. (Sandvik 2012). 
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Hydrauliikkanestesäiliön (15) minimitilavuus koneissa on noin 200 litraa ja 

maksimitilavuus 250 litraa. Kaikissa koneissa on hydrauliikkajärjestelmässä 

painesuodattimet, paluusuodattimet (14), sekä poraveden avulla toimiva 

hydrauliikkaöljyn jäähdytys (15). Osassa koneista on myös sivuvirtasuodatus, jossa osa 

pumpun tuotosta kiertää suoraan suodattimen kautta takaisin säiliöön, ja näin säiliössä 

olevaa öljyä puhdistetaan jatkuvasti pumpun käydessä. (Agnico Eagle Finland Oy). 

3.4.3 Pneumatiikka- ja niskavoitelujärjestelmät 

Poralaitteissa on kompressorit paineilman tuottoa varten, koska kaivoksen louhinta-

alueilla ei ole kiinteää paineilmaverkkoa. Paineilmaa tarvitaan mm. porauksen huuhtelun 

avustamiseen ja porakoneen niskavoitelujärjestelmässä. Lisäksi paineilmalla käytetään 

erilaisia lisälaitteita, kuten koneen käsinrasvaukseen tarkoitettua rasvapumppua. (Agnico 

Eagle Finland Oy). 

Liikkuvissa poralaitteissa käytetään yleensä ruuvikompressoreita niiden hyvän 

hyötysuhteen ja pienen koon vuoksi. Lisäksi ne soveltuvat hyvinjatkuvaan paineilman 

tuottoon. Kuvassa 21 on ruuvikompressorin ruuviyksikön toimintaperiaate. (Agnico 

Eagle Finland Oy). 

 

Kuva 21: Ruuvikompressorin ruuviyksikkö (Sandvik 2012). 

Urosruuvia (3) pyöritetään sähkö- tai hydrauliikkamoottorilla siten, että kompressori 

pyörii optimikierrosnopeudellaan, jolloin sen hyötysuhde on parhaimmillaan. Urosruuvi 

pyörittää naarasruuvia (2), joiden väliin imuilma puristuu, kun ruuvien hampaat ohittavat 
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kompressorin imuaukon. Ruuvien pyöriessä yhteys imuaukkoon katkeaa, ja tila 

hampaiden välissä pienenee, jolloin ilmanpaine nousee. Puristusvaiheen lopussa haluttu 

paine on saavutettu, ja yhteys ruuviyksiköltä ilman keräyssäiliöön aukeaa. Ruuveja 

jäähdytetään kompressoriöljyn avulla, joka myös voitelee kompressorin laakerit ja 

tiivisteet, sekä tiivistää ruuvien ja ruuvikotelon (1) väliset välykset. (Sandvik 2012). 

Öljy erotetaan kahdessa vaiheessa paineilmasta kuvan 22 mukaisesti. Paineistettu ilman 

ja öljyn sekoitus menee ilman keräyssäiliölle, jonka syklonissa (10) öljy erotetaan 

karkeasti keskipakovoiman avulla. Erotettu öljy valuu astian pohjalle (11), josta 

termostaattiventtiili (5) säätelee öljyn virtausta lauhduttimelle (8). Lauhduttimelta öljy 

palaa suodattimen (4) kautta takaisin ruuvin imupuolelle kompressorin sisäisten paine-

erojen vuoksi. Jäljelle jäänyt öljy erotetaan paineilmasta öljynerotinsuodattimessa eli 

separaattorissa (1), josta öljy virtaa paluuputkea (2) pitkin takaisin ruuville. Aukkolevy 

(3) (engl. orifice plate) estää paineilman virtauksen takaisin ruuville. Separaattorin läpi 

paineilmajärjestelmään tulevaa ilmanvirtausta säädellään poistoventtiilillä (6) siten, että 

keräysastian paine pysyy vähintään minimiarvossaan, jotta kompressorin öljynkierto on 

mahdollista. Keräysastiassa on myös paineenrajoitusventtiili (9). (Sandvik 2012). 

 

Kuva 22: Ruuvikompressorin voiteluperiaate (Sandvik 2012). 
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Kompressorin tuoton säätö tapahtuu nk. kuristussäädöllä kuvan 23 ohjausventtiilien 

ohjaamalla imuventtiilillä. Kuristussäädössä kompressori käy pysähtymättä, ja tuoton 

määrää rajoitetaan imuventtiilin aukioloa säätämällä. Kuristussäätö on edullinen 

vaihtoehto, jos ilman kulutus on yli 70 % kompressorin maksimituotosta (Tamrotor 

2016). Ohjausjärjestelmä säätää kompressorin ulostulopaineen ilmankulutuksen mukaan 

vakioksi, ja pyrkii samalla pitämään tehohäviöt mahdollisimman pieninä. Tuoton säätö 

tapahtuu portaattomasti nollasta maksimituottoon ohjaamalla kompressorin 

ilmansuodattimen ja ruuviyksikön välissä olevaa imuventtiilin asentoa ohjausventtiilillä 

(1), joka pyrkii pitämään kompressorin ulostulopaineen asetetussa toleranssissa. Kun 

kompressori pysäytetään, tyhjennysventtiili (2) vapauttaa paineen keräysastiasta. 

(Sandvik 2012). 

 

Kuva 23: Ruuvikompressorin tuoton säätö (Sandvik 2012). 

Niskavoitelujärjestelmän tarkoituksena on voidella ja jäähdyttää paineilmatyökaluöljyllä 

porakoneen niskaa. Sandvikin porakoneissa se lisäksi voitelee muitakin porakoneen osia, 



 

 

36 

kuten vaihteistoa. Sen varma toiminta on siis erittäin tärkeää porakoneiden ja niiden 

komponenttien keston kannalta. (Sandvik 2012). 

Kuvassa 24 on Sandvikin SLU1/2/3-niskavoitelujärjestelmän tärkeimmät komponentit. 

Niskavoitelujärjestelmän pumppu (4) on hydrauliikalla käytettävä, mutta elektronisesti 

ohjattu mäntäpumppu. Pumpun tuottama maksimipaine on 25 bar, ja pumpun tuotto on 

säädettävissä 80 - 1200 g/h. Pumpun tuotto jaetaan paineilman (11) avulla porakoneen 

voitelukohteisiin (12). Pumppu imee niskaöljyä säiliöstä (2), jonka korkissa ovat huohotin 

(1) sekä öljyn tasoanturi (7). Pumppu koostuu yhdestä päävoiteluyksiköstä (engl. main 

block) sekä yhdestä tai kahdesta apuvoiteluyksiköstä (engl. auxiliary block) puomien 

lukumäärästä riippuen. Päävoiteluyksikköä ohjataan elektronisesti SLCU-

ohjausyksiköllä (8), ja jokaiselle voiteluyksikölle on omat voitelun valvontakytkimet. 

(Sandvik 2012).  

 

Kuva 24: SLU1/2/3-niskavoitelujärjestelmä (Sandvik 2012). 
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Kuvasta 25 nähdään niskavoiteluöljyn kierto Sandvikin HL710 porakoneessa. 

Tuotantoporien niskavoitelujärjestelmien ylivuotokanavaan (3) olisi saatavana lisä-

varusteena ylivuotoöljyn talteenottojärjestelmä. Agnico Eagle Finland Oy on kuitenkin 

valjastanut ylimääräisen niskaöljyn hyötykäyttöön toisella tavalla. Hukkaöljyä ja –ilmaa 

käytetään syöttöpalkin liukukiskojen puhdistukseen ja voiteluun porauksen aikana. 

(Agnico Eagle Finland Oy). 

 

Kuva 25: HL710-porakoneen niskavoitelukierto (Sandvik 2012). 

3.4.4 Vesijärjestelmä 

Kittilän kaivoksen tuotantoporissa vesijärjestelmää käytetään pääasiassa poranterän 

huuhteluun ja hydrauliikkaöljyn jäähdytykseen. Koneissa on vaihtelevasti asennettuna 

myös muita vettä käyttäviä lisälaitteita, kuten painepesureita koneen pesemiseen ja 

kenkäpesureita operaattorin saappaiden pesuun. Vesi saadaan kaivoksen 

poravesiverkostosta, josta kerrotaan enemmän kappaleessa 8. Koneiden vesijärjestelmien 

perusperiaatteena on alentaa koneelle tuleva verkostopaine sopivaksi, jonka jälkeen se 

korotetaan paineenkorotuspumpulla haluttuun huuhtelupaineeseen. 

Kuvassa 26 on esitelty Sandvikin DL4-sarjan vesijärjestelmän pääkomponentit. 
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Kuva 26: Sandvikin DL4-sarjan vesijärjestelmän pääkomponentit (Sandvik 2013). 

Vedenjakelu porakoneelle aloitetaan kytkemällä koneen häntävesiletku 

poravesiverkostoon ja avaamalla hana (8), jota ennen on 15 bariin säädetty 

paineenrajoitusventtiili (14). Hanassa (8) on myös veden mudanerotin. Huuhtelupainetta 

säädetään paineenkorotuspumpun (2) imupuolella olevalla paineenalennusventtiilillä (3). 

Paineenkorotuspumppu nostaa veden verkostopainetta noin 7 baria. Painemittari (5) ja 

painekytkin (4) on kytketty vesilinjaan pumpun painepuolelle. Paineenkorotuspumpulta 

vesi menee ensimmäisenä hydrauliikkaöljyn lauhduttimelle (6).  Lauhduttimelta ulos 

virtaavan hydrauliikkaöljyn lämpötilaa säädetään termostaattiventtiilillä (9). Mikäli öljyt 

lämpenevät liikaa, termostaatti aukeaa ja päästää huuhteluveden virtaamaan lauhduttimen 

jälkeen maahan. (Sandvik 2013). 

Lauhduttimen jälkeen on huuhtelupaineen paineenrajoitusventtiili (13), joka on säädetty 

aukeamaan 15 barissa. Vesi virtaa lauhduttimelta huuhtelun magneettiventtiilille (7), joka 

aktivoidaan hallintapaneelin kytkimellä S74. Kun huuhtelu kytketään päälle, vesi virtaa 
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porakoneen huuhtelupesälle (11), josta se pääsee niskassa olevan reiän kautta 

porakaluston sisään, ja sieltä aina poranterälle eli porakruunulle saakka. Paineilmalle on 

oma huuhteluventtiili, jonka aktivoinnilla paineilmaa voidaan käyttää huuhtelussa apuna 

ja näin pienentää veden kulutusta. Virtauksen seuranta -kytkin (12) aktivoi koneen 

vikatilan, mikäli huuhteluveden virtaus tippuu alle asetetun arvon, ja tällöin myös lusta-

automatiikka aktivoituu porakaluston jumiutumisen ehkäisemiseksi. Poraus keskeytyy 

myös, jos huuhtelupaine pysyy alla 2,8 barin yli neljä sekuntia. Tällöin painekytkin S422 

aktivoituu, jota ei ole piirretty kuvaan 26. (Sandvik 2013). 

3.5 Sandvikin DL4-sarjan poraushydrauliikan ja -automaation 

toiminta 

Liitteessä 1 on esitelty Sandvikin DL4-sarjan porauksen hydrauliikkakaavio ja sen 

komponentit. Poraushydrauliikkaa käytetään kuvan 26 paneelin kytkimillä, 

potentiometreillä ja ohjaussauvoilla poralaitteen ohjaamosta. (Sandvik 2011). 

 

Kuva 27: Porausjärjestelmän ohjauspaneeli (Sandvik 2011). 

Seuraavissa kappaleissa esitellään poraushydrauliikkajärjestelmän toimintaa eri 

työskentelytiloissa. Öljynvirtauksen havainnollistamiseksi liitteiksi 2-4 on laitettu 

kaaviot, joihin on väritetty sinisellä iskun tilavuusvirta, punaisella syötön tilavuusvirta, 

vihreällä pyörityksen tilavuusvirta ja keltaisella ohjausöljyn tilavuusvirta. Katkoviivat 



 

 

40 

tarkoittavat paluulinjoja ja tiheät katkoviivat ls-linjoja. Magneettiventtiilien kelan 

numerot ovat värjätty punaisella, kun kela on aktiivinen. 

3.5.1 Tyhjäkäynti 

Liitteen 2 tyhjäkäyntitilassa (engl. standby) porauslaitteet eivät ole käytössä, mutta 

voimayksiköt ovat päällä. Iskun valintaventtiili (4) on asennossa 2. Stabilisoinnin 2/2-

suuntaventtiili (122) on asennossa 2 ja proportionaalisuuntaventtiilit syötölle (23) ja 

pyöritykselle (53) ovat keskiasennossaan. Tässä tilanteessa ls-linjat pumpuille (1), (50) ja 

(70) ovat paineettomia. Pumput säätävät tuottonsa nollaan ja ylläpitävät vain 

tyhjäkäyntipaineen, 30 bar. (Sandvik 2011). 

3.5.2 Poraus 

Liitteestä 3 nähdään öljynvirtaus, kun poraus on aloitettu laittamalla isku, pyöritys ja 

syöttö päälle. 

Isku 

Kun isku käynnistetään, kela Y1 iskun valitsinventtiililtä (4) saa ohjausjännitteen ja 

liikuttaa karan positioon 1. Iskun pääventtiilin (3) ohjauspaine on nyt vapautettu tankkiin, 

ja venttiili aukeaa. Iskun pumpulta (1) öljy virtaa painesuodattimen (112) läpi 

pääventtiilille (3) ja sen jälkeen iskun painekompensaattorin (2) kautta porakoneen 

iskumekanismille (13). Iskumekanismilta öljy virtaa paluulinjaa pitkin tankkiin. (Sandvik 

2011). 

Samaan aikaan pumpun (1) ls-linjaan johtuu paine vaihtovastaventtiilin (10) kautta 

painekompensaattorilta (2). Öljy virtaa virransäätimien (9) ja (12) kautta iskun 

paineensäätöventtiilille (7), jolla säädetään iskun paine. Jos puoli-isku on valittuna, iskun 

paineensäätöventtiili (7) asettaa iskunpaineen puoli-iskun asetettuun arvoon 100 bar. 

Virtauksen säädin (9) ja vaihtovastaventtiili (10) ohjaavat öljyä ls-linjaan pumpun (1) 

säätimelle, jota kautta pumppu (1) vastaanottaa ohjauspaineen. Iskunpainetta säädetään 

ohjauspaneelista. (Sandvik 2011). 
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Vaimennus 

Kun isku (4) on käännetty päälle, venttiili (122) saa ohjausjännitteen. Venttiili aukeaa ja 

antaa hydrauliöljyn virrata venttiililtä (123), joka säätää vaimennuspaineen 80 bariin 

porakoneen stabilaattorille (engl. stabilizer) (126). Kun syöttöpaine nousee yli 80 barin, 

vaihtovastaventtiili (125) säätää hydrauliöljyn virtausta syötöltä stabilaattorille. 

Stabilaattoripainetta valvotaan painekytkimellä (124), jonka alarajana on 70 bar. Mikäli 

paine on alle tuon arvon, iskua ei voida kytkeä päälle. (Sandvik 2011). 

Syöttö 

Syöttökin saa öljynsä pumpulta (1). Osa pumpun tuotosta kulkee painekompensaattorin 

(22) kautta proportionaaliventtiilille (23). Proportionaaliventtiilin (23) kela Y3 saa 

ohjausjännitteen ja liikuttaa venttiilin karan asentoon 1. Karan asento, jonka myötä myös 

öljyn tilavuusvirta, säätyy ohjausjännitteen arvon mukaan portaattomasti. Öljy virtaa 

venttiilin (23) ja vastusvastaventtiileiden (48) kautta, jotka estävät syöttöliikkeen 

”karkaamisen”. Syöttöpiirin paineenrajoitusventtiilit (24) ja (25) suojelevat mahdollisia 

painepiikkejä vastaan. Proportionaaliventtiili (23) saa vaaditun esiohjauspaineen 

paineensäätimen (45) ja suodattimen (46) kautta. (Sandvik 2011). 

Proportionaaliventtiili (23) on yhdistetty myös pumpun (1) säätimeen. Öljyvirtaa 

vaihtovastaventtiililtä (26) vaihtovastaventtiilille (10). Syöttöpainetta säädetään 

venttiilillä (20). Kun puoli-isku on valittu, syöttöpaineen säätöventtiili (20) säätää syötön 

paineen ja nopeuden puoleen. Syöttöpainetta säädetään ohjauspaneelin potentiometrillä 

R70. (Sandvik 2011). 

Pyöritys 

Kun pyöritys kytketään päälle, proportionaaliventtiilin (53) kela Y5 saa ohjausjännitteen, 

ja venttiilin kara liikkuu asentoon 1. Karan asento, jonka myötä myös pyörityksen öljyn 

tilavuusvirta säätyy ohjausjännitteen arvon mukaan portaattomasti. Pyörityksen nopeus 

säädetään säätämällä ohjausjännitettä. Pumpun (50) tuottama öljy virtaa 

proportionaaliventtiilin (53) kautta porakoneen pyöritysmoottorille. 

Proportionaaliventtiili (53) saa tarvittavan ohjauspaineen paineensäätimen (64) ja 

suodattimen (65) kautta. (Sandvik 2011). 
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Maksimi pyörityspaine säädetään paineenrajoitusventtiilillä (55), joka esiohjaa venttiiliä 

(52). Paineenrajoitusventtiili (66) rajoittaa proportionaaliventtiilin (53) ohjauspaineen. 

Pyörityksen proportionaaliventtiili (53) avaa myös ls-linjan pumpulle (50). Öljy ohjautuu 

vaihtovastaventtiilin (63) kautta pumpun (50) säätimelle, joka säätää pumpun (50) tuoton 

asetettuun arvoon ls-paineen mukaan. (Sandvik 2011). 

Lusta-automatiikka 

Lusta-automatiikka (engl. anti-jamming automatics) aktivoituu tilanteessa, jossa pyöritys 

alkaa käydä liian raskaaksi, esimerkiksi kaluston jumituessa kallionrakoon. 

Ohjauspaneelin valintakytkin S79 pitää olla ON-asennossa. (Sandvik 2011). 

Ohjausjärjestelmä seuraa pyörityspainetta paineanturin (68) avulla. Kun terä kohtaa 

halkeaman, pyöritys käy raskaammaksi, ja pyöritykseen vaadittava momentti nousee. 

Pyörityspiirin paine lähtee nousemaan. Mikäli paine nousee yli asetetun rajan, ja pysyy 

siellä kauemmin kuin asetettu aikaraja on, lusta-automatiikka aktivoituu. 

Ohjausjärjestelmä lähettää ohjausjännitteen syötön proportionaaliventtiilille (23). 

Venttiili liikkuu asentoon 2, jolloin syötön suunta kääntyy. Porakonetta syötetään 

taaksepäin vähintään kahden sekunnin ajan isku päällä. Kun pyörityspaine tippuu alle 

asetetun arvon, poraustoiminnot käynnistetään uudelleen. Porakone jatkaa poraamista 

ensin puoli-iskulla, ja vaihtaa 10 sekunnin jälkeen täysiskulle, mikäli jumiutumisen 

kanssa ei ole enää ongelmia. (Sandvik 2011). 

Nostoniska 

Nostoniskan (engl. power extractor) toiminnalla (133) voidaan tehokkaasti irrottaa 

juuttunutta kalustoa porareiästä iskemällä samalla, kun syötetään taaksepäin, mikäli lusta-

automatiikka ei riitä. Ilman nostoniskaa taaksepäin syöttäessä ja iskettäessä iskumäntä ei 

osu niskaan.  

Nostoniska voidaan aktivoida, kun päällä on puoli-isku tai täysisku. Nostoniska toimii 

iskun paineella. Kun nostoniska aktivoidaan, venttiili (133) saa ohjausjännitteen ja siirtää 

venttiilin asentoon 2. Nyt öljy virtaa venttiililtä porakoneen nostoniskalle, joka painaa 

hydraulipaineen avulla niskaa ja sen myötä kalustoa taaksepäin optimaaliselle 

iskuetäisyydelle iskumännästä. Nostoniskaa ei voida aktivoida, jos syöttö eteen on 
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kytketty, tai pikaliike eteen on kytketty. Nostoniskan maksimi käyttöajaksi on rajoitettu 

10 sekuntia. (Sandvik 2011). 

3.5.3 Kierteytys 

Kun porakone on porannut koko syöttölaitteen matkan, kalustoon täytyy lisätä uusi putki. 

Vaihtoehtoisesti, jos haluttu reiän pituus on saavutettu, poraputkiletka pitää purkaa. 

Putkien kierteet löysätään iskemällä putkiletkaa poratun reiän pohjaa vasten hetken ajan. 

Tämä suoritetaan pitämällä isku ja syöttö päällä, mutta pyöritys pois päältä. (Sandvik 

2011). 

Kun kierteet avataan, aluksi pysäytetään syöttö ja isku asettamalla ohjauspaneelin 

käyttökytkimet keskiasentoon. Porakalustosta otetaan kiinni kuvan 28 pitoleuka-

järjestelmällä. (Sandvik 2011). 

 

Kuva 28: Pitoleukojen hydrauliikkajärjestelmä (Sandvik 2011). 

Pitoleukoja käytettäessä suuntaventtiilin (127) kela Y8 saa ohjausjännitteen ja liikuttaa 

karan asentoon 1. Samaan aikaan, proportionaaliventtiilin (71) kela Y139 saa 

ohjausjännitteen ja avaa venttiilin asetettuun arvoon. Öljy virtaa pumpulta (70) 

takaiskuventtiilin (73) ja proportionaaliventtiilin (71) kautta pitoleukojen 

suuntaventtiilille (127), josta se pääsee pitoleukojen käyttösylinterin (129) männän 

puolelle. Paineakku (128) varmistaa, että pitoleuat pysyvät suljettuna. Paineensäädintä 
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(125) käytetään säätämään pitoleukojen maksimipainetta. Painekytkin (126) on asetettu 

arvoon 120 bar. Painekytkin (126) estää lusta-automatiikan toiminnan kierteytyksen 

aikana. (Sandvik 2011). 

Liitteestä 4 nähdään öljyn virtaus kierteytyksessä. Kun syöttö ja isku pysäytetään, iskun 

valinta –venttiili (4) liikkuu asentoon 2 ja iskun pääventtiili (3) sulkeutuu. Kun syötön ja 

pyörityksen valintavipua työnnetään kierteen aukaisu –asentoon, syötön 

proportionaaliventtiilin (23) kela Y3 saa ohjausjännitteen ja siirtää karan 

kierteytysasentoon. Pumpun (1) tuotto virtaa proportionaaliventtiilin (23) kautta 

syöttösylinterille (28), ja syötön nopeus säätyy proportionaaliventtiilin (23) karan 

asennon mukaan. Samaan aikaan pumpun (1) ls-linja aukeaa, ja kuorman pysyessä 

vakiona pumpun (1) tuotto pysyy vakiona. (Sandvik 2011). 

Pyörityksen proportionaaliventtiilin (53) kela Y5 saa myös ohjausjännitteen ja avaa 

venttiilin pyöritysasentoon. Pumpun (50) tuotto virtaa proportionaaliventtiilin (53) kautta 

pyöritysmoottorille (54). Pyörityksen nopeus säätyy portaattomasti venttiilin karan 

asennon mukaisesti. Samaan aikaan pumpun (50) ls-linja aukeaa, ja kuorman pysyessä 

vakiona pumpun (50) tuotto pysyy vakiona. (Sandvik 2011). 

Kierteytyksen aikainen maksimi syöttöpaine säädetään syötön paineensäätimellä (20). 

Syötön ja pyörityksen synkronisointi kierteytyksessä säädetään proportionaaliventtiilien 

(23) ja (53) sähköisellä ohjauksella. (Sandvik 2011). 
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4 KÄYTTÖVARMUUDEN PARANTAMINEN TEORIASSA 

Kittilän kaivoksella mitataan tuotannon ja kunnossapidon tasoa erilaisilla mittareilla eli 

KPI:llä (Key Performance Indicator). Seuraavassa esitellään useita tässä työssä 

käytettäviä KPI:tä. 

4.1 Käyttöaste 

Käyttöaste tarkoittaa käyttötuntien suhdetta tarkastelujakson vertailtavaan 

kokonaisaikaan. Käyttöasteen voi ilmoittaa lukuna tai prosentteina. PSK-6201-

kunnossapitostandardi laskee käyttötunteihin käyntituntien eli koneen työskentelytuntien 

lisäksi ennakoivan kunnossapidon vaatiman kokonaisajan, mutta Agnico Eagle Finland 

Oy laskee käyttöasteen pelkästään laitteen käyttötuntien avulla. Standardin PSK-6201 

mukainen termi tälle parametrille on käyntiaste. Kittilän kaivoksen tuotantostrategiassa 

tavoitteena ei useinkaan ole maksimoida koneiden käyttöastetta, vaan kriittisen 

louhintakierron vuoksi tuotantokohteiden käyttöaste. Toisin sanoen vapaalle 

tuotantokohteelle on aina löydyttävä kone työskentelemään. (Agnico Eagle Finland Oy). 

4.2 Käytettävyys 

Käytettävyys tarkoittaa PSK-6201-kunnossapitostandardin mukaan kohteen kykyä olla 

tilassa, jossa se kykenee tarvittaessa suorittamaan vaaditun toiminnon tietyissä 

olosuhteissa, kun vaadittavat ulkoiset resurssit ovat saatavilla. Tässä työssä koneen 

oletetaan olevan käytettävissä silloin, kun se ei ole kunnossapitotoimien tai 

kunnossapitotoimien odotuksen vuoksi seisakissa. Käytettävyys lasketaan lukuna tai 

prosentteina koneen käytettävissä olevien tuntien suhteena tarkasteluajanjakson 

pituuteen. (Agnico Eagle Finland Oy). 
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4.3 Käyttövarmuus 

Käyttövarmuudella tarkoitetaan laitteen kykyä toimia vaadittaessa vaaditulla tavalla. 

Käyttövarmuuteen vaikuttavat toimintavarmuus, kunnossapitovarmuus ja kunnossa-

pidettävyys. Toimintavarmuus tarkoittaa kohteen kykyä suorittaa vaadittu toiminto 

määrätyissä olosuhteissa vaaditun ajanjakson ajan. Kunnossapitovarmuus kuvaa 

kunnossapito-organisaation kykyä suorittaa vaadittu tehtävä vaaditulla ajanjaksolla. 

Kunnossapidettävyydellä tarkoitetaan kohteen kykyä olla pidettävissä tai palautettavissa 

tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon määrätyissä olosuhteissa, jos 

kunnossapito suoritetaan käyttäen vaadittuja menetelmiä ja resursseja. (PSK 

Standardisointi 2011). 

Käyttövarmuutta voidaan mitata esimerkiksi seuraavilla KPI:llä. 

4.3.1 Odotusaika 

Odotusaika eli MWT (Mean Waiting Time) on kunnossapitovarmuuden mittari. Se kuvaa 

aikaa korjaustarpeen ilmenemisestä korjaustyön alkamiseen. Lyhyt keskimääräinen 

odotusaika kertoo tehokkaasta kunnossapidon vasteesta ja sitä kautta hyvästä 

kunnossapitovarmuudesta. (Agnico Eagle Finland Oy). 

4.3.2 Seisakkiaika 

Seisakkiaika eli MDT (Mean Down Time) tarkoittaa odotusajan ja toteutuneen 

korjausajan summaa. Seisakkiaika voidaan jakaa suunniteltuun ja suunnittelemattomaan 

seisakkiaikaan. Se on käyttövarmuuden mittari. Lyhyt kokonaisseisakkiaika tarkastelu-

ajanjaksolla parantaa koneen käytettävyyttä. Kokonaisseisakkiajan muodostumista 

voidaan tarkastella keskimääräisen vikaantumisvälin, korjausajan ja odotusajan avulla. 

(Agnico Eagle Finland Oy). 

4.3.3 Vikaantumisväli 

Vikaantumisväli eli MTBF (Mean Time Between Failures) on toimintavarmuuden 

mittari. Se tarkoittaa ajanjaksoa, jossa kone on käytettävissä kahden peräkkäisen vian 

välissä. Suuri keskimääräinen vikaantumisväli kasvattaa laitteen toimintavarmuutta ja 
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käyttövarmuutta, koska suunnittelemattomien seisakkien lukumäärä tarkastelujaksolla 

vähenee. (Agnico Eagle Finland Oy). 

4.3.4 Korjausaika 

Korjausaika eli MTTR (Mean Time To Repair) on kunnossapitovarmuuden ja 

kunnossapidettävyyden mittari. Lyhyt keskimääräinen korjausaika kertoo hyvästä 

kunnossapitovarmuudesta ja kunnossapidettävyydestä, jotka ovat hyvän 

käyttövarmuuden ominaisuuksia. Kun keskimääräiset korjausajat pysyvät lyhyinä, myös 

seisakkiajat pysyvät lyhyinä. (Agnico Eagle Finland Oy). 

4.4 Kokonaistehokkuus 

Kokonaistehokkuus eli OEE (Overall Equipment Effectiveness) on yleinen tapa mitata 

tuotannon tehokkuutta. Kokonaistehokkuuteen vaikuttaa PSK-6201-standardin mukaan 

kolme muuta KPI:tä: käytettävyys, tuotantonopeus ja laatu, mutta kustannuksia ei yleensä 

huomioida. Kokonaistehokkuutta mitataan usein luvulla tai prosentteina, jossa koneen 

tehokkuusparametria verrataan nimelliseen maksimiarvoon. (PSK Standardisointi 2016). 

Agnico Eagle Finland Oy mittaa tuotantoporien kokonaistehokkuutta vuorossa porattujen 

porametrien avulla. Mitä enemmän kone on käytettävissä, sen enemmän sillä on aikaa 

porata. Mitä nopeammin kone poraa, sen enemmän se ehtii porata vuoron aikana. Uusiin 

porametreihin lasketaan vain onnistuneet reiät, joten porauksen tulee olla myös 

laadukasta. Reikien pitää mennä oikeaan suuntaan oikean mittaisina, eivätkä ne saa jäädä 

esimerkiksi tukkoon. (Agnico Eagle Finland Oy).  

4.5 Liikkuvan kaluston kunnossapito- ja laitestrategia Kittilän 

kaivoksella 

Kittilän kaivoksella liikkuvan kaluston kunnossapitostrategia perustuu laitteiden 

elinkaaren laskemiseen. Laitteen kustannustehokkuutta arvioidaan vertaamalla 

ylläpitokustannuksia sen tekemiin suoritteisiin. Tuotantoporien tapauksessa tämä 

tarkoittaa yhden porametrin kustannuksia. Kun laitteen ylläpitokustannukset nousevat 
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uuteen laitteeseen verrattuna tarpeeksi korkeiksi suoritetta kohti, laitteen elinkaari 

katsotaan päättyneeksi, vaikka laite olisikin vielä työkykyinen. Toisinaan laitteiden 

elinkaarta saatetaan pyrkiä jatkamaan erikseen suunnitelluilla peruskorjauksilla. (Agnico 

Eagle Finland Oy). 

Kittilän kaivoksessa harjoitetaan ehkäisevää ja ennakoivaa kunnossapitoa. Vikaantumisia 

pyritään ehkäisemään tai ainakin ennakoimaan. Kunnossapitotyöt pyritään tekemään 

mahdollisimman suunnitellusti, ja suunnittelemattomien kunnossapitotöiden määrä 

pyritään minimoimaan. Suunnittelematon työ on arvion mukaan noin 10 kertaa 

kalliimpaa kuin suunniteltu työ, sillä aina, kun laitteella on suunnittelematonta seisakkia, 

on se pois tuottavista töistä. Pahimmassa tapauksessa laitteen seisakki aiheuttaa seisakkia 

myös louhintajärjestyksen seuraavien työvaiheiden laitteille, ja näin tuotannon-

menetyksestä aiheutuvat kustannukset kertaantuvat. (Agnico Eagle Finland Oy). 

Tuotantoporien ennakoiva kunnossapito perustuu ennakkohuolto-ohjelmiin, joissa 

laitteet käyvät noin kahden viikon välein ennakkohuollossa. Huollon laajuus määräytyy 

laitteen käyttötuntien mukaan. Ennakkohuolloissa pyritään löytämään laitteiden alkavia 

vikoja, jotta ne osattaisiin tiedostaa. Huollossa havaitut työt suunnitellaan seuraavan 

ennakkohuollon yhteyteen tehtäviksi lisätöiksi, mikäli niitä ei ole pakko suorittaa 

hätätyönä vian löytymisen yhteydessä. Suunnitellut korjaavat työt pyritään 

aikatauluttamaan ennakkohuoltojen yhteyteen, jotta laitteen seisakkien lukumäärä pysyisi 

mahdollisimman pienenä. Laitteen huoltoseisakissa on aina oma asetusaikansa 

esimerkiksi koneen siirtoajon ja pesun vuoksi. Suunnitelluiksi töiksi lasketaan siis 

ennakkohuollot ja suunnitellut korjaavat työt. (Agnico Eagle Finland Oy). 

Ennakkohuolto-ohjelmalla pyritään parantamaan laitteiden käyttövarmuutta, eli 

käytännössä vähentämään suunnittelemattoman seisakkiajan määrää ja 

suunnittelemattomia seisakkikertoja. Laitteet yritetään pitää toimintakuntoisina 

huoltovälin ajan. Tällöin myös tuotannonsuunnittelu tietää, milloin kone on käytettävissä 

ja milloin ei. Kasvava käyttöaste heikentää käytettävyyttä, jollei MTBF-arvoa ja 

keskimääräistä korjausaikaa saada parannettua. Käyttöasteen kasvaessa työskentelyajan 

määrä ja sitä mukaa suunnittelemattomien seisakkien todennäköisyys kasvaa, jollei 

MTBF-arvo kasva samassa suhteessa. Kokonaisseisakkiaika kasvaa heikentäen 
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käytettävyyttä, jos MTBF-arvo ja keskimääräinen korjausaika eivät parane 

työskentelyajan kasvaessa. (Agnico Eagle Finland Oy). 

Kittilän kaivoksen luotettavuusprosessissa pyritään etsimään bad actoreita eli 

luotettavuuden tai tuotannon pullonkauloja. Bad actoreita voidaan etsiä tapauskohtaisesti 

seisakkiajan, työtuntien tai kustannusten mukaan. Bad actor voi olla vaikkapa tietty 

vikaantumistyyppi, jonka ilmenemistaajuus on yli tietyn raja-arvon. Vaihtoehtoisesti bad 

actorille voidaan asettaa esimerkiksi kustannusten tai seisakkiajan mukaan raja-arvo, jota 

pidempään kestänyt suunnittelematon työ lasketaan bad actoriksi. Toisinaan bad actoreita 

voidaan etsiä myös suunnittelusta tai suunnitelluista töistä. Jokaiselle laitteelle voidaan 

myös tutkia sen oma bad actor, eli suurin käyttövarmuuden kehityspotentiaali ja 

pullonkaula. (Agnico Eagle Finland Oy). 

Keinoja Bad Actoreiden kehittämiseen voidaan etsiä vaikkapa RCA- (Root Cause 

Analysis) eli juurisyyanalyysimenettelyn avulla. RCA:ssa selvitetään, mitä on tapahtunut 

ja miksi. Kun tapahtuneen perimmäinen juurisyy on löydetty, voidaan alkaa miettiä 

toimia vastaavan tapahtuman ennakointiin tai ehkäisemiseen jatkossa. (Agnico Eagle 

Finland Oy). 
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5 TUOTANTOPORAUSSEURANTA 

Tutkimus aloitettiin tuotantoporausseurannalla, jossa kerättiin vuororaportit jokaiselta 

tuotantoporalta aikavälillä 28.4.2016 – 16.5.2016. Tuotantoporausseurannan 

tarkoituksena oli kerätä dataa, jonka perusteella pystytään arvioimaan laitteiden 

käyttövarmuutta ja sitä kautta kokonaistehokkuutta, eli paljonko ne saivat porattua uusia 

metrejä vuorossa. Tuotantoporaus on Kittilän kaivoksessa kaksivuorotyötä, jossa 

päivävuoro on klo 7.00 - 17.00 ja yövuoro klo 19.00 - 05.00. Vuorot ovat siis 

kymmentuntisia, ja tarkastelujaksolla oli 36 vuoroa. Vuoroja on neljä, joiden vuorokierto 

menee viisi vuoroa töissä, viisi vuoroa vapaalla, joten kaikki vuorot ehtivät siis 

työskennellä tarkastelujakson aikana sekä päivä- että yövuorossa. 

Tuotantoporien operaattorit kirjasivat vuororaportteihin minuutin tarkkuudella, mihin 

heidän aikansa vuoron aikana kuluu. Raportit olivat ajoittain hyvinkin tarkkoja, mutta 

toisinaan joitain tunteja jäi raportoimatta. Raporttien datankäsittelyn aluksi raportteja 

yhdenmukaistettiin ensin 16 osa-alueeseen, joista yhdistettiin vielä graafisen 

hahmottamisen helpottamiseksi kahdeksan pääosa-aluetta.  

5.1 KPI:t 

Taulukossa 1 on poralaitteiden tärkeimmät KPI:t tuotantoporausseurannan datasta 

laskettuna.   

Taulukko 1: Poralaitteiden KPI:t tuotantoporausseurannasta laskettuna. 

 

FLT01 FLT02 FLT03 FLT04 KESKIARVO

Työskentelyaika yhteensä [h] 191,5 203,1 195,4 121,3

Keskimääräinen työskentelyaika vuorossa [h] 5,3 5,6 5,4 4,2 5,1

Keskimääräiset porametrit vuorossa [m] 87,5 54,5 66,3 68,7 69,3

Keskimääräinen porausnopeus [m/h] 19,9 15,0 13,9 20,1 17,2

Kokonaisseisakkiaika yhteensä [h] 54,3 26,2 41,2 42,3 41,0

Suunnittelematon seisakkiaika yhteensä [h] 20,3 26,2 41,2 30,3 29,5

Vikaantumisten kokonaismäärä [kpl] 10,0 9,0 13,0 9,0 10,3

Keskimääräinen seisakkiaika vikaantumista kohti [h] 2,0 2,9 3,2 3,4 2,9

MTBF työskentelyaikana [h] 19,2 22,6 15,0 13,5 17,6

Käyttöaste [%] 53,2 56,4 54,3 41,8 51,4

Käytettävyys [%] 84,9 92,7 88,6 89,6 88,9
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FLT04:n arvojen laskennassa käytettiin ajanjaksoa 28.4.2016 – 12.5.2016, koska 

loppujakson se oli seisakissa poikkeuksellisen vianetsintätyön vuoksi. Muita koneita 

tarkasteltiin koko seurantajakson ajalta 28.4.2016 – 16.5.2016.  

Koneen työskentelyaikaan laskettiin sen poraus-, avaus-, putkitus- ja siirtoaika. 

Porausaikaan laskettiin navigointiaika ja varsinaiseen poraamiseen kangenkäsittelyineen 

kulunut aika. Porausnopeus laskettiin jakamalla poratut metrit porausajalla. 

Kokonaisseisakkiajan laskennassa huomioitiin suunnittelematon seisakkiaika, odotusaika 

sekä ennakkohuoltoihin kulunut aika. MTBF-arvon laskennassa ja keskimääräisessä 

seisakkiajassa yhtä vikaantumiskertaa kohti huomioitiin vain suunnittelemattomat 

seisakit ja odotusaika. Käyttöaste laskettiin vertaamalla työskentelyaikaa 

tarkastelujakson 360 työtuntiin. Käytettävyys laskettiin kokonaisseisakkiajan avulla 360 

tunnista. Koneiden käytettävyyden ja käyttöasteen keskimääräinen noin 37 % erotus 

johtuu pääosin valmistelevien työvaiheiden ongelmista. Lisäksi tähän vaikuttavat 

koneelle siirtymiset, tauot ja operaattoreiden tekemä kunnossapito. 

Kokonaistehokkuuden kannalta tärkein KPI on poratut metrit vuoron aikana. 

Tuotantoporat porasivat keskimäärin 69,3 metriä vuorossa, ja näistä FLT01 pääsi jo nyt 

85 metrin tavoitteeseen. Vaikka sen käytettävyys olikin huonoin, käyttöaste, MTBF ja 

keskimääräinen seisakkiaika vikaantumista kohti ovat joukon parhaimmistoa. Tämä 

johtuu selvästi suuremmasta suunnitellun kunnossapidon määrästä tarkastelujaksolla kuin 

muilla koneilla. Myös FLT01:n porausnopeus, eli kuinka paljon se saa tehtyä metrejä yhtä 

poraustuntia kohti, on FLT04:n kanssa joukon paras. 

FLT04:n käyttöaste oli huonoin, johon vaikutti osittain se, että koneen kohteissa oli 

häkää, ja kone oli tarkastelujakson aikana tulvan takana jumissa useita vuoroja. MTBF:n, 

käytettävyyden ja käyttöasteen kannalta paras kone oli FLT02, mutta se porasi kuitenkin 

metrejä vähiten. FLT02 poraa pienimmällä kalustolla, joten tutkimusta aloittaessa olisi 

voisinut luulla, että se veisi voiton porausnopeuskilpailussa.  
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5.2 Työvuoron keskimääräinen jakautuminen 

Tutkimuksessa poraukseksi laskettiin aika, jolloin kone oli sähköissä ja teki töitä. Putkitus 

ja avaus kuitenkin päätettiin erottaa porauksesta, koska nämä työvaiheet ovat hukka-

aikaa, jos ajatellaan, että koneen tehokkuutta tarkastellaan sen poraamien metrien 

perusteella. Puomin asemointi ja navigointi sisällytettiin poraukseen. 

Kunnossapitoon laskettiin koneiden korjaukseen ja huoltoon käytetyn ajan lisäksi 

kunnossapidon odottaminen sekä käyttäjien vuoron aikana itse tekemät 

kunnossapitotoimenpiteet, kuten koneen pesu, rasvaus ja säätö. Lisäksi käyttäjän itse 

tekemäksi kunnossapidoksi laskettiin se, jos operaattori joutui hakemaan jotain tarpeita 

työnsä tekemiseen, esimerkiksi porakaluston täydennyksiä tai muita varaosia. 

Osassa raporteista koneen operaattori oli esimerkiksi huollon tai poravesiongelmien 

ajaksi käsketty muihin työtehtäviin. Nämä tunnit raportoitiin muut työt –kohdan alle, 

johon sisältyivät myös esimerkiksi pakolliset koulutukset ja turvallisuuspalaverit. 

Valmisteleviin ongelmiin laskettiin esimerkiksi työnjohtajan ohjeiden ja poraus-

suunnitelmien odotus. Myös louhinnan valmistelevien töiden viivästys, kuten tuennan tai 

porapaikan puhdistuksen odotusaika laskettiin valmisteleviin ongelmiin. Lisäksi 

valmistelevina ongelmina pidettiin ongelmia kaivoksen infrastruktuurissa, kuten 

esimerkiksi poravesiverkostossa, tuuletuksessa tai sähköverkossa. Tarkastelujakson 

aikana kaivoksessa oli ongelmia vedenpoiston kanssa, mikä osaltaan nosti jonkin verran 

valmistelevien ongelmien osuutta tavallisesta. 

Koneen siirtäminen porapaikasta toiseen sekä vuoron alussa ja lopussa koneelta pois 

siirtyminen raportoitiin erikseen. Datan analyysissä ne jaoteltiin aiheesta riippuen joko 

saman tai erin kohdan alle. Lopuksi listattiin, paljonko tunteja jäi keskimäärin 

raportoimatta. 

Kaikkien koneiden keskiarvo 10 tunnin työvuoron jakaantumisesta on kuvassa 29.  
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Kuva 29: Keskiarvo 10 tunnin työvuoron jakaantumisesta kaikkien porien osalta. 

Kuvaajasta huomataan, että koneet poraavat uusia metrejä keskimäärin vain 40 % 

työajasta. Kokonaistehokkuutta saataisiin nostettua noin 25 prosentilla, mikäli 

putkitukseen ja avaukseen käytetty aika saataisiin käytettyä suoraan uusien metrien 

poraukseen. Siirtoaikaan laskettiin koneelle siirtyminen ja koneen siirtäminen. 

Siirtoajasta suurin osa oli koneen siirtämisen sijasta koneelle maanpinnalta siirtymistä, 

johon ei oikeastaan voida vaikuttaa investoimatta jokaiselle operaattorille omaa työautoa. 

Ruokatauoille ei ollut omaa raportointikohtaa, mutta sen voidaan olettaa sisältyvän 0,58 

h raportoimattomiin tunteihin. 

Kunnossapidon, valmistelevien ongelmien ja muun työn osuus on suuri, noin 38 % 

vuoron työajasta. Tähän määrään voi vielä lisätä raportointijakson lopulla sattuneen 

FLT04:n kuusi vuoroa kestäneen suunnittelematon seisakin, joka päätettiin jättää pois 

datan käsittelystä poikkeuksellisuutensa vuoksi. Valmistelevissa ongelmissa 

operaattorilla itsellään ei usein ole mitään keinoa auttaa tilanteen eteenpäin viemistä, ja 

jos oletetaan, että operaattori on käsketty muihin töihin ainoastaan valmistelevien 

ongelmien vuoksi, on valmistelevien ongelmien aiheuttamasta seisakkiajasta kuitenkin 

36 % käytetty johonkin muuhun tuottavaan työhön. Mikäli ilmenee useita tunteja tai jopa 

vuoron kestäviä ongelmia porauksen valmisteluissa, kannattaa operaattorin työpanos 

ehdottomasti siirtää johonkin muuhun työhön. Huolto- tai korjaustoimenpiteiden ajaksi 

operaattoria ei kuitenkaan kannattaisi laittaa muihin töihin, sillä ollessaan huollossa 
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mukana operaattori pystyisi usein antamaan kunnossapidolle tärkeää tietoa koneessa 

piilevistä vioista ja parannusehdotuksista. Lisäksi hän oppisi itsekin koneesta kohteita, 

joiden kuntoa kannattaa tarkkailla työskentelyn aikana. 

Kuvassa 30 on diagrammit laitekohtaisista työvuorojen jakaantumisista. FLT02 tekee 

paljon avausta, ja sen käyttötarkoitus eroaa jatkopuomikoneena hieman 

kehtopuomillisten koneiden käytöstä. FLT01:llä ja FLT03:lla ei ole tehty avausta juuri 

ollenkaan. Kaaviosta huomataan, että FLT03 porasi ajallisesti keskimäärin eniten 

vuorossa, mutta taulukon 1 porametrien mukaan tarkasteltuna se on huomattavasti 

tehottomampi kone kuin FLT01. Raporttien mukaan FLT03:n irtokompressorin 

tehottomuus ja ongelmat hidastivat työntekoa huomattavasti. 

 

Kuva 30: Keskimääräinen työvuoron jakaantuminen laitekohtaisesti. 

5.3 Kunnossapidon keskimääräinen jakaantuminen 

Käyttövarmuuden parantamisessa lähtökohtana on suunnittelemattoman seisakin 

vähentäminen. Koneiden kunnossapitoon kului aikaa keskimäärin 15,3 % vuorosta, ja sen 
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jakaantuminen odotusaikaan, suunnittelemattomaan seisakkiaikaan, ennakkohuoltoon ja 

käyttäjän tekemään päivittäiseen kunnossapitoon on kuvassa 31. 

 

Kuva 31: Keskimääräiset kunnossapidon osuudet. 

Datan mukaan käyttäjät joutuvat odottamaan kunnossapitoa keskimäärin 11 minuuttia 

vuorossa. Käyttäjien tekemiä tarkistuksia ja huoltotoimenpiteitä on keskimäärin 

suunnilleen yhtä paljon kuin kunnossapito-osaston tekemiä ennakkohuoltoja. 

Suunnittelemattoman seisakin osuus on kuitenkin enemmän kuin käyttäjien ja 

kunnossapito-osaston tekemät ennakoivat toimet yhteensä. Todellisuudessa nämä arvot 

eivät aivan pidä paikkaansa, koska FLT02 ja FLT03 eivät olleet yhdessäkään 

ennakkohuollossa tarkastelujakson aikana. Jos tarkastelujakso olisi ollut muutaman 

päivän pitempi, ennakkohuollon osuus olisi jonkin verran suurempi ja muiden osuudet 

pienemmät. Lisäksi käyttäjien tekemää kunnossapitoa ei eritelty, oliko se suunniteltua vai 

suunnittelematonta.  

Kuvassa 32 on kunnossapidon osa-alueiden jakaantuminen laitekohtaisesti. FLT01:llä on 

ollut keskimääräisesti eniten seisakkia vuoroa kohti, mutta tästä noin puolet on ollut 

suunniteltua. FLT01:n suunnittelemattoman seisakin määrä onkin huomattavasti pienin. 

FLT02:lla ja FLT03:lla ei ollut ennakkohuoltoa tällä tarkastelujaksolla ollenkaan. 

Molemmilla onkin suurempi suunnittelemattoman seisakin määrä kuin FLT01:llä. 

FLT03:lla on lisäksi selkeästi suurin määrä odotusaikaa. Tämä johtunee siitä, että 

FLT03:lla on työmääräinten lukumäärän perusteella tarkastellessa ollut suurin määrä 
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suunnittelematonta työtä. Odotusaikaa voitaneen pitää jokaista suunnittelematonta 

korjausta kohden keskimäärin vakiona.  

 

Kuva 32: Kunnossapidon jakaantuminen laitekohtaisesti. 

FLT04:n suurta suunnittelemattoman seisakin määrää selittää raportointijakson 

alkupuolella ollut letkurikkorypäs, jolloin koneelle tuli seisakkia muutaman vuoron 

aikana yhteensä 13 tuntia. Pian tämän jälkeen kone kävi pikaisessa huollossa, mutta 

ilmeisesti suunnitellulle seisakille ei ollut varattu tarpeeksi aikaa. Koneelle tehtiin 

ennakkohuoltoa kuusi tuntia ja muuta suunniteltua työtä toiset kuusi tuntia. 

Suunnittelematonta seisakkia tuli jonkin verran myös suunnitellun seisakin jälkeen. 

Huomioitavaa on myös FLT01:n ja FLT02:n keskimääräiset käyttäjän kunnossapitoajat, 

jotka ovat noin tuplat FLT04:n vastaavaan aikaan verrattuna. Raportit eivät kertoneet, 

johtuuko tämä tunnollisemmista käyttäjistä, vai siitä, että koneita joutuu säätämään 

enemmän työskentelyn ohessa. 
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6 BAD ACTOREIDEN KARTOITUS 

Käyttövarmuuden parantamiseksi aloitettiin ensin tutkimus käyttövarmuuden 

pullonkaulojen eli bad actoreiden etsinnällä. Bad actoreita lähdettiin etsimään Agnico 

Eagle Finland Oy:n kunnossapitodatasta ottamalla tarkasteluun kaikki vuoden 2015 

tuotantoporiin liittyvät työmääräimet. Työmääräimiä päätettiin tarkastella koneen 

seisakkiajan perusteella. 

Työmääräimistä laskettiin aluksi keskimääräiset KPI:t, ja verrattiin niitä 

tuotantoporausseurannasta saatuihin parametreihin. Tämän jälkeen arvioitiin seisakkiajan 

jakaantumista keskimääräisesti ja laitekohtaisesti koneiden osajärjestelmiin. Jokaiselle 

koneelle valittiin ainakin yksi osajärjestelmä kehityskohteeksi. Lopuksi tarkasteltiin vielä 

vuoden 2015 eniten seisakkiaikaa aiheuttaneet suunnittelemattomat työmääräimet, ja 

arvioitiin kehitystoimia vastaavien ehkäisemiseksi. 

6.1 KPI:t 

Taulukkoon 2 on koottu Japutec-huolto-ohjelmasta ja työnhallintajärjestelmästä kerättyä 

dataa, jonka perusteella on laskettu keskimääräisiä KPI:tä. Japutec-huolto-ohjelmaan 

kerätään jokaisessa huollossa koneen fyysisistä mittareista koneen todelliset tunnit, joten 

data on erittäin tarkkaa. Japutec-huolto-ohjelmasta kerrotaan lisää kappaleessa 9.1.1. 

Taulukon keskiarvoista ja summista on jätetty pois FLT04, koska se on otettu käyttöön 

vasta loppuvuodesta, ja siitä oli saatavilla hyvin rajoittuneesti dataa. Datan 

virhemarginaalia ei haluttu lisätä ekstrapoloimalla FLT04:n suoritteita ja vikoja koko 

vuodelle. MTBF:n laskennassa työtunneiksi on ajateltu sekä sähkö- että dieseltunnit, 

jotka on jaettu työmääräinten kokonaislukumäärällä. 
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Taulukko 2: Poralaitteiden KPI:t kunnossapitodatasta laskettuna ilman FLT04:ää. 

 

Taulukon 2 käytettävyysluvut ovat hyvin samaa luokkaa taulukon 1 lukujen kanssa, jossa 

käytettävyyden keskiarvo oli 88,9 %. Käyttöasteessa kuitenkin on yllättävän paljon 

heittoa, kun taulukon 1 mukainen keskimääräinen käyttöaste oli 51 %.  Taulukon 1 

käyttöaste laskettiin operaattoreiden raportoiman poraus-, putkitus-, avaus- ja siirtoajan 

perusteella. Putkitusta on mahdollista tehdä osa työajasta ilman koneen olemista 

käynnissä, mutta muuten näistä työvaiheista kaikki pitäisi kirjautua koneen sähkö- ja 

dieseltuntimittareihin. Taulukon 1 käyttöaste kuvaakin ehkä paremmin operaattorin 

käyttöastetta, ja taulukon 2 käyttöaste poralaitteen käyttöastetta. 

Taulukon 2 arvoja porametrejä sähkötuntia tai iskutuntia kohti ei voi suoraan verrata 

taulukon 1 porausnopeuslukuihin, koska taulukossa 1 huomioitiin pelkkä porausaika, 

sisältäen putkien vaihdot ja poralaitteen navigoinnin. Sähkötuntilukema kertyy koneen 

mittariin aina, kun koneen voimayksiköt ovat päällä. Iskutuntilukema taas kertyy 

ainoastaan silloin, kun porakone iskee ja tekee uusia metrejä. Iskuntien osuus 

sähkötunneista kertoo, kuinka tehokkaasti kone saadaan navigoitua ja syöttölaite 

asemoitua uudelle reiälle, ja kuinka tehokkaasti kone käsittelee porakalustoa. Tähän 

arvoon toisaalta vaikuttaa myös porausnopeus ja porattavien reikien pituudet. FLT01:llä 

ja FLT03:lla tämä arvo on erittäin lähellä toisiaan. FLT02:n arvo on hieman huonompi 

FLT01 FLT02 FLT03 KESKIARVO YHTEENSÄ FLT04

Porametrit vuodessa [m] 56182,0 53345,0 38280,0 49269,0 147807,0

Sähkötunnit vuodessa [h] 3225,0 2692,0 2104,9 2674,0 8021,9 783,0

Iskutunnit vuodessa [h] 1437,0 1107,0 964,4 1169,5 3508,4 267,0

Dieseltunnit vuodessa [h] 275,0 288,0 171,3 244,8 734,3 83,0

Porametrejä/sähkötunti [m/h] 17,4 19,8 18,2 18,4

Porametrejä/iskutunti [m/h] 39,1 48,2 39,7 42,1

Iskutuntien osuus sähkötunneista [%] 44,6 41,1 45,8 43,7 34,1

Vuoroja vuodessa [kpl] 730,0 730,0 730,0 730,0 2190,0 730,0

Porametrejä/vuoro [m] 77,0 73,1 52,4 67,5 202,5

Sähkötunteja/vuoro [h] 4,4 3,7 2,9 3,7 11,0

Iskutunteja/vuoro [h] 2,0 1,5 1,3 1,6 4,8

Dieseltunteja/vuoro [h] 0,4 0,4 0,2 0,3 1,0

Kokonaisseisakkiaika [h] 906,5 817,3 971,5 898,4 2695,3 126,0

Suunnittelematon seisakkiaika [h] 514,5 513,0 791,5 606,3 1819,0 66,0

Työmääräinten lukumäärä [kpl] 195,0 220,0 251,0 222,0 666,0 30,0

Keskimääräinen seisakkiaika/työmääräin [h] 2,6 2,3 3,2 2,7 2,2

MTBF työtunteina (sähkö + diesel) [h] 17,9 13,5 9,1 13,1 11,7

Käyttöaste (sähkö + diesel) [%] 47,9 40,8 31,2 40,0

Käytettävyys [%] 87,6 88,8 86,7 87,7
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vanhempiin kehtopuomillisiin koneisiin verrattuna, mutta toisaalta sen porausnopeus 

metreinä iskutuntia kohti on joukon paras. FLT04:n arvosta huomataan sen käytön olleen 

vuoden 2015 lopulla vielä aika opettelua muihin koneisiin verrattuna. 

Taulukon 2 mukaan viime vuonna porattiin keskimäärin 67,5 porametriä konetta kohti 

vuorossa. Taulukon 1 keskimääräiset porametrit vuorossa olivat 69,3 metriä. FLT03 on 

porannut selvästi vähiten metrejä, toisaalta sen käyttöastekin on ollut matalin. Tätä 

diplomityötä aloittaessa oletettu keskiarvo oli 75 porametriä vuorossa, joka vaikuttaa 

näiden tulosten jälkeen ylimitoitetulta. Tietysti on myös mahdollista, että tuotantodatasta 

laskettuna KPI:lle saadaan hieman eri arvot, mutta heitto tuskin on montaa prosenttia. 

FLT01 poraa eniten metrejä vuorossa suurimman työskentelyaikansa vuoksi, vaikka sen 

työntekonopeus porametreinä sähkötunnissa onkin huonoin. Tähän on osasyynä varmasti 

FLT01:n hyvä käyttövarmuus ja paras MTBF-arvo. Sähkö- ja iskutunteina mitattuna 

FLT01 on tehnyt selkeästi eniten töitä vuoden 2015 aikana. 

FLT02 poraa eniten metrejä sähkötunteja kohti, johon vaikuttaa varmasti osittain koneen 

käyttämä 76 mm eli joukon pienin porakalusto. Koneen poraamien metrien keskiarvo 

vuorossa jää kuitenkin FLT01:lle muutaman metrin. Koneella on lyhin seisakkiaika 

työmääräintä kohti ja toiseksi paras MTBF-arvo, joka tosin on vain 75 prosenttia FLT01:n 

MTBF-arvosta. Koneiden kokonaisseisakkiajat ovat samaa luokkaa. Sähkötunteja FLT02 

on tehnyt 83 prosenttia FLT01:n tunneista ja iskuntunteja 77 %. Tähän voi olla syynä 

mm. matalampi käyttöaste. 

6.2 Seisakkiajan jakaantuminen 

Tuotantoporilla oli vuonna 2015 yhteensä 2697,3 tuntia seisakkiaikaa, josta 

suunnittelematonta oli 1888,0 tuntia. Jokainen korjaustyömääräin on luokiteltu sen 

mukaan, mitä koneen järjestelmää vika koski. Data otettiin ensimmäiseen tarkasteluun 

järjestelmästä sellaisenaan, ainoastaan FLT03:n irtokompressoria koskevien 

työmääräinten raporttikoodit vaihdettiin koskemaan huuhtelujärjestelmää. 
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Seisakkiajan jakaantuminen eri järjestelmiin keskimäärin on havainnollistettu kuvassa 

33.  

 

Kuva 33: Työmääräinten seisakkiajan jakaantuminen koneiden osajärjestelmiin. 

Kuvasta havaitaan 68 % seisakkiajasta koostuvan suunnittelemattomasta työstä, josta yli 

80 % liittyy huuhtelujärjestelmiin, hydrauliikkajärjestelmiin, puomien mekaniikkaan ja 

porakoneisiin. Viidenneksi suurin vikaantumisen kohde on sähköjärjestelmä. 

Sähköjärjestelmän ehkä yllättävänkin pientä osuutta näissä kosteissa olosuhteissa saattaa 

selittää osaksi se, että sähköosaston työmääräimien raportointi ei ole vielä aivan yhtä 

laadukasta kuin mekaanisen kunnossapidon puolella, ja esimerkiksi työmääräimen 

vikaantumistyyppi ja varsinainen seisakkiaika olivat hyvin usein raportoimatta. Kuvaaja 

käy järkeen, koska juuri näiden järjestelmien vikaantuminen estää koneiden poraamisen. 

Muiden osajärjestelmien kuten dieselmoottorin, voimansiirron tai renkaiden aiheuttama 

seisakkiaika vaikuttaa merkityksettömältä porauksessa tarvittaviin järjestelmiin nähden. 

Rungon osuutta selittää se, että yleensä rungolle raportoidaan myös sellaiset työtilaukset, 

jotka ovat epäselviä tai joille on korjattu useita eri vikoja. 

Kuvassa 34 on havainnollistettu suunnittelemattoman seisakkiajan ja kuvassa 35 

suunnittelemattomien töiden lukumäärän jakaantuminen laitekohtaisesti. Kuvissa on 

eroteltu myös FLT03:n käyttämä erillinen irtokompressori COM03. 
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Kuva 34: Suunnittelemattomien töiden seisakkiajan jakaantuminen laitekohtaisesti. 

 

Kuva 35: Suunnittelemattomien töiden lukumäärän jakaantuminen laitekohtaisesti. 

Poralaitteiden seisakkiaikojen osuudet ovat hyvin lähellä toisiaan, lukuun ottamatta 

uusinta konetta FLT04:sta. FLT03 näyttäisi vikaantuvan hieman vähemmän verrattuna 
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FLT01:een ja FLT02:een, mutta kun huomioidaan FLT03:n seisakkiaikaan myös sen 

työskentelyn kannalta välttämättömän kompressorin COM03 seisakkiaika, havaitaan 

suurin seisakkiaika olevan yhdistelmällä FLT03 + COM03. Sama yhdistelmä on myös 

työmääräinten lukumäärällä mitattuna kovin vikaantuja. FLT01 vikaantumisten määrä on 

hyvän MTBF-arvon ansiosta matalin vaikka työskentelytunteja koneella olikin eniten 

tarkastelujaksolla. 

6.2.1 FLT01 

FLT01:llä oli vuonna 2015 yhteensä 906,5 tuntia seisakkia, josta 515,5 tuntia oli 

suunnittelematonta. Kuvasta 36 huomataan, että suunnitellun seisakin määrä on 

huomattavasti suurempi kaikkien porien keskiarvoon nähden.  

 

Kuva 36: FLT01:n seisakkiajan jakaantuminen osajärjestelmiin. 

FLT01:n suunnittelematonta seisakkia näyttää aiheuttaneen selkeästi eniten puomiin 

kohdistuneet mekaaniset viat, joista aiheutui seisakkia keskimääräistä enemmän, 

yhteensä 140 tuntia. Sähköjärjestelmän takia FLT01:llä on ollut seisakkia keskimääräisen 

mukaisesti, mutta hydrauliikan, porakoneen ja huuhtelujärjestelmän vuoksi seisakkia on 

ollut keskimääräistä vähemmän. 

FLT01:n puomistoon liittyvistä töistä suurin osa oli kuvan 37 mukaisesti pulttien 

irtoamisia, löystymisiä ja katkeamisia sekä kulumien ja välysten korjausta puomista. 
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Töitä oli yhteensä 47 kpl ja keskimääräinen korjausaika oli 3,0 h. Näitä pystyttäisiin 

varmasti ehkäisemään ohjeistamalla operaattoreiden päivittäistä kunnossapitoa lisää 

rasvauskäytäntöjen ja pulttien kireyden seurannan osalta.  

 

Kuva 37: FLT01:n puomiston mekaniikkaan liittyvien töiden jakaantuminen 

seisakkiajan mukaan. 

Automaattisen rasvavoitelujärjestelmän toimimattomuus oli aiheuttanut vain kuusi tuntia 

suunnittelematonta seisakkia, joten joko ne toimivat erittäin hyvin, tai ehkäpä 

voitelujärjestelmän toimimattomuuteen ei reagoida tarpeeksi tiukasti, vaan jätetään 

niiden korjaaminen ennakkohuollon yhteyteen seuraavaan suunniteltuun seisakkiin. 

Yksittäisen rasvaletkun korjauksesta huollon yhteydessä tehdään hyvin harvoin omaa 

työmääräintä. Ottamalla lyhyt suunnittelematon seisakki voitelujärjestelmän 

korjaamiseksi tarpeen mukaan voitaisiin ehkä välttää pitempiä puomiremontteja. 

Kangenkäsittelijän väljyyksiä oli korjattu kahdesti vuoden 2015 aikana, toinen työ kesti 

10 tuntia ja toinen 40 tuntia.  

Välysten syntymiseen on mahdollista vaikuttaa myös puomin nivelissä käytettävän 

voitelurasvan laadun kehityksellä, josta on kerrottu lisää kappaleessa 9.2.1. 
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6.2.2 FLT02 

FLT02:lla oli vuonna 2015 yhteensä 514 tuntia suunnittelemattomasta työstä johtunutta 

seisakkia. Suunniteltua seisakkia oli keskiarvon mukaisesti. Kuvasta 38 havaitaan 

FLT02:n seisakkia aiheuttaneen selkeästi eniten porakoneeseen liittyvät viat, joista 

aiheutui seisakkia 176 tuntia, mikä on noin 70 % enemmän kaikkien porien keskiarvoon 

verrattuna. Huuhtelu- ja hydrauliikkajärjestelmään liittyviä vikoja on ollut 

tuntimääräisesti vähemmän kuin FLT01:ssä tai muissa porissa keskimäärin, kuten myös 

sähkö- ja puomivikoja. 

 

Kuva 38: FLT02:n seisakkiajan jakaantuminen osajärjestelmiin. 

Porakoneeseen eli vasaraan liittyi 74 suunnittelematonta työmääräintä, joka on 

työmääräinten lukumäärän mukaan laskettuna 33,6 % kaikista FLT02:n 

suunnittelemattomista töistä. Porakonevikojen keskimääräinen korjausaika oli 2,5 tuntia. 

Porakoneeseen liittyvät viat laskevat FLT02:n MTBF-arvoa huomattavasti. Porakoneen 

vikojen jakaantuminen on kuvassa 39.  
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Kuva 39: FLT02:n porakoneeseen liittyvien suunnittelemattomien töiden 

jakaantuminen. 

Vioista suurin osa liittyi niskojen katkeamisiin ja kulumisiin, joita oli yhteensä 44 kpl. 

Pelkästään niskojen vaurioitumisesta aiheutuneiden suunnittelemattomien seisakkien 

avulla laskettaessa niskan keskimääräiseksi MTBF-arvoksi saadaan 25,2 iskutuntia. Kun 

huomioidaan, että niska on todennäköisesti vaihdettu aina myös suunnittelemattomissa 

vasaranvaihdoissa sekä huuhtelupesän ja nostoniskan irrotuksessa, FLT02:n niskan 

keskimääräiseksi vaihtoväliksi saadaan 19,4 iskutuntia ja 47,2 sähkötuntia. Tämä ei 

kuitenkaan kerro koko totuutta, koska niskoja on näiden lisäksi voitu vaihtaa 

ennakkohuoltojen yhteydessä, tai jos operaattorit ovat vaihtaneet niitä itse, niistä ei ole 

jäänyt työmääräintä kunnossapidon työnhallintajärjestelmän dataan. Niskojen 

kulutuksesta on alettu kerätä dataa vasta toukokuussa 2015, jonka perusteella arvio 

vuoden 2015 vuosikulutukselle on 80 kpl.  

Kaivoksen aggressiiviseksi tunnustettu poravesi vaikuttaa huuhtelupesien, niskojen ja 

muiden porakoneen osien kestoon kaikissa poralaitteissa. Poravesi aiheuttaa huomattavaa 

korroosiota koneiden vesijärjestelmissä. Yksi syy FLT02:n niskojen kulutukseen on sen 

käyttämä 76 mm kalusto, jonka halkaisija on näistä poralaitteista pienin. Myös koneella 

tehtävät reikien aukaisut rasittavat niskaa, ja väännöksissä oleva niska kuluttaa 

huuhtelupesiä, koska syöttölaitetta ei saa koskaan asemoitua enää täydellisesti jo aiemmin 
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poratun reiän kohdalle. Myös syöttölaitteen vaillinainen tuenta voi aiheuttaa tarpeetonta 

vääntöä niskalle.  

Keskimääräinen vasaranvaihtoväli FLT02:lla oli 277 iskutuntia vuonna 2015. Tämä on 

aika vähän, koska porakoneen huoltoväli on valmistajan ohjeiden mukaan 500 iskutuntia. 

Nykyisestä työnhallintajärjestelmästä on kuitenkin hankala etsiä tähän syytä, koska 

porakonekohtaisten iskutuntien löytäminen on haastavaa. Tämän vuoksi porakoneiden 

seurantaa päätettiinkin alkaa kehittää. 

Stingereiden ongelmia tarkastellaan lisää kappaleessa 7.1.1, poravesiasioita kappaleessa 

8, porakoneiden seurannan kehittämistä kappaleessa 9.4 ja niskoja kappaleessa 9.5. 

6.2.3 FLT03 

FLT03:lla oli vuonna 2015 yhteensä 469,5 tuntia hätätyöstä tai suunnittelemattomasta 

työstä johtunutta seisakkia ja COM03:lla 323 tuntia. Kuvassa 40 nähdään yhdistelmän 

seisakkiajan jakaantuminen osajärjestelmiin.  

 

Kuva 40: FLT03+COM03-yhdistelmän seisakkiajan jakaantuminen. 

Huuhtelujärjestelmä on aiheuttanut 44 prosenttia seisakkiajasta. Sähkö- ja hydrauliikka-

järjestelmään liittyviä vikoja on hieman keskiarvoa enemmän. Porakoneeseen liittyviä 
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vikoja FLT03:ssa on ollut näistä laitteista ylivoimaisesti vähiten, ja myös suunniteltua 

seisakkiaikaa on tästä joukosta vähiten. 

Huuhtelujärjestelmän aiheuttamasta seisakista lähes kaikki tulee COM03-kompressorin 

seisakkiajasta. Todellisuudessa tämä ei aina välttämättä tarkoita koneen seisahtumista, 

koska porauksen apuna on voitu varsinkin pitemmissä seisakeissa käyttää jotain toista 

kompressoria. COM03:n seisakkiajasta 240 tuntia tulee työstä, josta dieselmoottorin ja 

kompressorin välinen kytkin oli rikkoontunut, ja osia oli jouduttu odottamaan 200 tuntia. 

Vaikka tämä odotusaika vähennettäisiin kompressorin seisakkiajasta, on FLT03:n 

huuhtelujärjestelmällä silti noin tuplasti enemmän seisakkiaikaa kuin FLT01:llä tai 

FLT02:lla. COM03-kompressoria tarkastellaan lisää kappaleessa 7.4. 

FLT03:lla oli myös hydrauliikkajärjestelmän vikaantumisten takia selkeästi eniten 

suunnittelematonta seisakkia tästä joukosta. Kuvassa 41 on FLT03:n hydrauliikkavikojen 

jakaantuminen suunnittelemattoman seisakkiajan mukaan. 

 

Kuva 41: FLT03:n hydrauliikkavikojen jakaantuminen. 

154 tunnin seisakkiajasta ylivoimaisesti suurin osa johtuu letkurikoista. Erityisesti 

kehtopuomin länkien sisälle rikkoontuneet letkut ovat aiheuttaneet pitkiä seisakkeja. 

Letkurikkoja on myös lukumääräisesti ollut eniten, 36 kpl. Letkurikkojen suuresta 

määrästä huolimatta koneessa on ollut yllättävän vähän muita hydrauliikkajärjestelmän 
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vikoja, kuten venttiilien jumiutumisia ja suodattimien tukkeentumisia. Kentällä letkua 

vaihdettaessa on kuitenkin aina hydrauliikkajärjestelmän kontaminaation riski. 

6.2.4 FLT04 

FLT04:llä oli 2015 loppuvuoden aikana yhteensä 126 tuntia seisakkia, josta 

suunnittelematonta oli 66 tuntia. Seisakkiajan jakaantuminen on kuvassa 42. Seisakkiajat 

on piirretty prosentuaalisina, koska tuntimääriä ei voi verrata muihin koneisiin. 

 

Kuva 42: FLT04:n seisakkiajan jakaantuminen osajärjestelmiin. 

FLT04:n suunnitellun työn osuus näyttäisi olevan joukon suurin, FLT01:llä osuus oli noin 

43 prosenttia. Tätä selittää osittain koneen ikä, sillä luonnollisesti uuteen koneen tulee 

vähemmän vikoja kuin vanhaan. FLT04:n suurimmat vikaantumiskohteet näyttäisivät 

olevan porakone ja hydrauliikka, mutta tämän datan perusteella ei voi vetää vielä kovin 

suuria johtopäätöksiä. 

6.3 Bad actor –työmääräimet 

Datasta päätettiin vielä valita kaikki suunnittelemattomat työt, jotka olivat aiheuttaneet 

seisakkia yli 10 tuntia. Ne ovat taulukossa 3. Jos COM03:n kytkimen odotteluun kuluneet 

200 tuntia jätetään huomioimatta, nämä työt ovat aiheuttaneet seisakkia yhteensä 402 
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tuntia. Näistä 82 tuntia eli noin 20 prosenttia on tullut vianetsintätehtävien vuoksi 

pneumatiikkaan, sähkö- ja hydrauliikkajärjestelmiin sekä dieselmoottoriin liittyen.  

Vianetsintätyöt ovat kiusallisia, koska niiden aiheuttaman seisakkiajan lisäksi työ sitoo 

kokoajan asentajan työtunteja itseensä, ja kunnossapitovarmuus muun kaluston osalta 

kärsii. Vianetsintätehtävien helpottamiseen keinoja etsimällä pystyttäisiin varmasti 

parantamaan koneiden käyttövarmuutta. Keinoja vianetsinnän helpotukseen käsitellään 

kappaleessa 10. 

Erilaiset mekaaniset viat ja välykset ovat aiheuttaneet näistä töistä 72 tuntia 

suunnittelematonta seisakkia. Välyksien paremmalla seurannalla huolloissa ja vikojen 

ennakoinnilla tällaiset työt pystyttäisiin havaitsemaan aikaisemmin ja viemään ne läpi 

suunnittelun kautta. Tällöin seisakkiaika muuttuisi suunnittelemattomasta suunnitelluksi, 

ja mahdollisesti myös lyhenisi, koska suunniteltu työ on tehokkaampaa kuin 

suunnittelematon. (Agnico Eagle Finland Oy). 

Taulukko 3: Suunnittelemattomat työt, jotka aiheuttivat yli 10 tuntia seisakkia. 

 

Yksikkö- numero Kuv Kysymys- kuvaus Vars. seis.aika Kuv

5100COM03 EI TUOTA PAINETTA EI TUOTA PAINETTA. KYTKIN PALANUT 240 AIR/WATER

5100FLT01 KOMPURAN HYDR.MOOTTORI VUOTAA ÖLJYÄ 50 AIR/WATER

5100COM03 LAUHDUTTIMEN ROPELLIN SIIVET POIKKI 50 AIR/WATER

5100FLT03 PITOPAKETTI VÄLJÄ   LIITE 31 BOOM

5100FLT01 SIMBAN VIKALISTA SIMBAN LIUKUPALOJEN SÄÄTÖ.YM.. LIITE 22 FRAME

5100FLT01 SYÖTTÖ SYLINTERIN RAUTA PUTKI KELKAN TAKANA IRTI JA TAITTUNUT KORJATTAVA HALLISSA HUOLLOSSA 20 BOOM

5100FLT02 HYDR.ÖLJY VUOTO VUOTAA ILM. SYÖTTÖSYLINTERIIN 20 BOOM

5100FLT03 SÄHKÖVIKAA, LAUKOO SULAKETTA 451.1 YKSIKÖT EI KÄYNNISTY, EIKÄ LIIKU PUOMISTO 20 ELECTRICAL SYSTEM

5100FLT03 DIESELMOOTTORI VIKATILASSA HUONO KÄYNTI JA VIKAVALO PALAA  LIITE 20 MOTOR

5100FLT03 HYDRAULILETKU RIKKI LÄNGILTÄ 15 HYDRAULIC SYSTEM

5100FLT03 LETKU RIKKO LÄNGEN SISÄLLÄ 12 HYDRAULIC SYSTEM

5100FLT03 LAAKERI JUMISSA SYÖTTÖPALKISSA. ODOTTAA OSIA. 11 BOOM

5100COM03 EI PYSY PÄÄLLÄ EI PYSY PÄÄLLÄ 11 AIR/WATER

5100FLT02 VASARAN VAIHTO VASARAN VAIHTO 10 ROCK HAMMER

5100FLT01 VASARAN VAIHTEISTO OKSENTAA RASVAA... TÄYTTÖ JA EHKÄ MUITA TOIMENPITEITÄ...? 10 ROCK HAMMER

5100FLT01 KANKIEN KÄSITTELYSSÄ VÄLJYYTTÄ 10 BOOM

5100FLT02 NOSTONISKASSA EI PAINETTA, 400 NOSTONISKASSA EI PAINETTA, 400P165 10 ROCK HAMMER

5100FLT02 VASARAN VAIHTO VASARAN VAIHTO LIITE 10 ROCK HAMMER

5100FLT02 KOMPRESSORI EI LÄHDE TUOTTAMAAN PAINETTA LIITE! 10 AIR/WATER

5100FLT02 KARUSELLIN ALAPÄÄN KIINNITYS REVENNYT HITSAUKSESTA 10 BOOM

5100FLT03 KANGENKÄSITTELIJÄN VARSI POIKKI 10 BOOM
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7 KÄYTTÄJIEN AUDITOINTI JA LAITEKOHTAISET 

TOIMENPITEET 

Käyttäjiä auditoinnissa jokaisella koneella käytiin mukana työskentelemässä yhden 

vuoron verran. Auditoinnit pyrittiin valitsemaan sellaisille ajankohdille, joissa koneella 

olisi kokenut operaattori töissä, ja joka osaisi antaa mahdollisia kehitysideoita koneisiin. 

Auditoinnin tarkoituksena oli oppia ymmärtämään paremmin, minkälaisiin työtehtäviin 

koneita käytetään, ja mitä ongelmia niissä voi ilmetä. Lisäksi oli tarkoituksena seurata 

työskentelymetodeja ja miettiä mahdollisia tapoja tehostaa koneen työskentelyä. 

7.1 Yleisiä huomioita 

Operaattoreilla oli yllättävän paljon samansuuntaisia yleisiä huomioita itse 

tuotantoporausprosessiin ja tuotantoporauksen suunnittelua koskien. Konekohtaisia 

muutosehdotuksia tuli yllättävän vähän. 

7.1.1 Stingerit 

Syöttölaitteen kalliotukien muutokset olivat ainoa tekninen asia, joka puhutti kaikkien 

koneiden kohdalla. Jos kalliotuet eivät yllä kunnolla tukemaan syöttöpalkkia reiän 

asemoinnissa, tai ne löystyvät porauksen aikana, tämä aiheuttaa valtavia 

tukevuusongelmia. Syöttölaitteen kunnollinen tukeminen auttaa porakoneen iskuenergian 

siirtämisessä kallioon, mikä nostaa porauksen kokonaistehokkuutta paremman 

tunkeuman avulla. Syöttölaitteen tarpeeton huojuminen rasittaa niskaa ja porakalustoa 

sekä aiheuttaa varsinkin reiän aloitukseen epätarkkuutta reiän suunnassa. Mikäli 

syöttölaitteen kunnollisella tukemisella pystytään ehkäisemään poraletkan jumiutumista 

kallioon, saadaan materiaalisäästöjä, kun poraputkia ei turhaan jouduta jättämään reikiin. 

Rinttien irrotus on myös ihan turhaa hukka-aikaa, ja kallioon jumineiden kankien 

repiminen irti väkisin rasittaa valtavasti poralaitetta, hydrauliikkajärjestelmän lisäksi mm. 

niskaa, porakonetta ja syöttölaitteen syöttövaijereita.  
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FLT01 on ainoa kone, johon oli tehty mekaaniset tarvittaessa kiinnitettävät 

takakalliotukien jatkopalat. Tällaiset täytyisi suunnitella muillekin koneille. Lisäksi 

Sandvikin koneissa oli ongelmia kalliotukien löystymisen kanssa porauksen aikana.  

7.1.2 Alakätinen ja yläkätinen poraus 

Kaikki operaattorit olivat sitä mieltä, että koneet toimisivat varmemmin ja tehokkaammin 

poratessa yläkätisesti. Yläkätisessä porauksessa painovoima auttaa poranterän huuhtelua, 

koska porasoija valuu reiästä ulos itsestään huuhteluveden matkassa. Itse porausprosessi 

tehostuu myös, koska alakätisessä porauksessa joudutaan asentamaan poratuille rei’ille 

suojaputket, jotta viereisten reikien porauksessa syntyvä porasoija ei tuki porattavaa sekä 

aikaisemmin porattuja reikiä. Näin ollen yläkätisessä porauksessa yksi työvaihe 

louhoksen porauksesta jäisi kokonaan pois verrattuna alakätiseen poraukseen. 

FLT01- ja FLT04-koneissa oli asennettuna viuhka-automaatiojärjestelmät. Niiden käyttö 

ei kuitenkaan tule onnistumaan nykyisen kaltaisessa alakätisessä porauksessa, koska 

puomin jokaisen nivelen pienet välykset aiheuttavat epätarkkuutta reiän aloituskohdan 

sijaintiin. Vaikka porakaluston suunta pysyy samana, muutaman sentin heitto reiän 

aloituskohdassa riittää siihen, ettei porakalusto osu enää sille opetettuun suojaputken 

paikkaan. Isommalla halkaisijalla olevaa suojaputkea ei voida käyttää, koska se 

huonontaa reiän suunnan tarkkuutta ja reikäsuoruutta. Yläkätisessä porauksessa tätä 

ongelmaa ei kuitenkaan ole, koska suojaputkia ei tarvitse käyttää.  Muutaman sentin 

heitto reiän aloituskohdassa ei merkitse louhoksen louhimisen kannalta mitään, jos reiän 

suunta pysyy oikeana.  

7.1.3 Veneenpohjaprofiili 

Yksi vaihtoehto olisi myös alkaa louhimaan tuotantoperiä ns. veneenpohjaprofiililla. 

Veneenpohjaprofiilissa tuotantoperän lattia on veneenpohjan mallinen. Aluksi porataan 

leikkauksen keskimmäinen reikä läpireikänä veneenpohjan alimpaan kohtaan. Tällöin 

muita reikiä poratessa porasoija valuu läpireikään ja siitä alemmalle tasolle. Muut reiät 

lähdetään poraamaan leikkauksen reunoilta, jolloin poratut reiät jäävät yläpuolelle, eikä 

niitä tarvitse putkittaa. Veneenpohjaprofiili työllistää hieman enemmän 
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peränajovaiheessa, mutta peränajoon käytetyn ajan uskotaan maksavan itsensä takaisin 

tehostuneena tuotantoporauksena. 

7.1.4 Porauksen suunnittelu 

Operaattorit antoivat kaivossuunnittelulle ja työnjohdolle terveisiä, että Atlas Copcon 

FLT01:ssä kangenkäsittelijän kasetti on eripuolella puomia kuin Sandvikin koneissa, 

joten tämä pitäisi huomioida poraussuunnitelmissa ja tilanteissa, joissa joudutaan 

vaihtamaan eri kone jatkamaan tietyn louhoksen porausta. Lisäksi poraussuunnitelmissa 

pitäisi pyrkiä suunnittelemaan louhosten leikkaukset mahdollisimman kohtisuoraan perän 

suuntaa vastaan reikien etukallistuksella malmilinssin vinoutta kompensoiden. Jos 

leikkaus on vinossa, kehtopuomikoneen asemointi leikkaukselle vaikeutuu ja vie aikaa 

varsinkin ahtaissa perissä huomattavasti. 

7.1.5 Poravesi 

Useat operaattorit kiinnittivät huomiota myös poraveteen liittyviin ongelmiin. Toisinaan 

kaivoksen runkoverkon kapasiteetti ei riitä syöttämään vettä kaikille samalla alueella 

työskenteleville koneille. Toisinaan poravesiverkoston paineet ovat niin kovat, että 

koneiden häntävesiletkut eivät kestä niitä. Tuotannonsuunnittelussa tulisikin ottaa 

huomioon, ettei samoilla poravesialueilla työskentele liian montaa konetta yhtä aikaa. 

Poraveden laatuongelmista keskusteltiin myös paljon. Osa operaattoreista oli 

työskennellyt paljon myös muilla kaivoksilla, joissa porakoneiden huuhtelupesien 

tiivisteitä kului paljon vähemmän kuin Kittilässä. 

7.2 FLT01 

FLT01:tä auditoidessa poralaitteella satuttiin poikkeuksellisesti poraamaan yläkätisiä 

vedenohjausreikiä kuvan 43 mukaisesti.  
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Kuva 43: Yläkätistä porausta FLT01:llä. Etupään toinen stingeri ei yllä kallioon. 

Kyseessä oli kokenut ja hyvin koneen tunteva operaattori, jonka mielestä koneella 

kannattaisi porata yläkätisesti niin paljon kuin mahdollista.  

Koneeseen oli myös asennettu hiljattain viuhka-automaatiojärjestelmä, eli koneen voisi 

jättää poraamaan yksin viuhkoja esimerkiksi vuoronvaihdon tai ruokataukojen ajaksi. 

Viuhka-automaatio toimii siten, että operaattori aluksi asemoi koneen jokaisen reiän 

aloituskohtaan viuhkassa, ja tällä tavalla opettaa automaatiolle, minkälainen viuhka 

porataan. Tämän jälkeen kone asemoidaan viuhkan ensimmäisen reiän porausta varten, 

ja annetaan automaation alkaa porata viuhkaa. Ilman viuhka-automaatiota poratessa 

operaattorit asemoivat koneen reiän aloituskohtaan silmämääräisesti mittamiehen 

merkitsemän merkin mukaan. 

Operaattorilla ei ollut kovasta kyselystä huolimatta modifikaatio- tai muita 

kehitysehdotuksia FLT01-koneeseen. Häneen mielestään kone toimii hyvin, ja olihan se 

myös käyttöasteeltaan ja MTBF-arvoltaan paras kone vuoden 2015 aikana.  
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7.3 FLT02 

FLT02 on näistä koneista ainoa jatkopuominen kone. Jatkopuomin erilaisen geometrian 

vuoksi syöttölaitteen asemointi porattavaa reikää varten eli navigointi on hieman erilaista 

kuin kehtopuomillisessa koneessa. FLT02:n automaatiotaso on hieman suppeampi kuin 

esimerkiksi FLT01:llä, mikä osaltaan hieman lisää töitä operaattoreille. FLT02 mittaa 

puomiston mekaniikassa ainoastaan syöttölaitteen suuntaa kahden kulman avulla ja reiän 

pituutta porakelkan aseman avulla. Esimerkiksi puomin kääntökulmaa ei mitata, joten 

syöttölaitteen asemointi reiän alkuun on täysin silmämääräistä. 

FLT02:sta käytetään reikien aukomiseen, koska jatkopuomisella kalustolla sillä on hyvä 

ulottuvuus. Alakätistä louhosta joudutaan räjäyttämään osissa, ja räjäytyksien välillä 

joudutaan joskus aukomaan reikiä. Jatkopuomin parempi ulottuvuus helpottaa ennen 

räjäytystä poratuille rei’ille pääsyä, ja 76 mm porakalusto antaa asemoinnille hieman 

toleranssia 89 mm ja 102 mm reikien aukaisussa. 

Poratessa huomattiin sama ongelma stingereiden kanssa kuin muillakin koneilla, eli 

stingerit eivät aina yllä kunnolla kallioon. Lisäksi operaattorin mukaan syöttölaitteen 

etupään stingeri löystyy porauksen aikana, kun syöttölaite tärisee ja kallion pinta murenee 

stingerin alla. FLT02:n stingereiden hydrauliikkakaavio on kuvassa 44, josta huomataan, 

että takapään stingereille järjestelmässä on paineakku kompensoimassa stingereiden 

liikehdintää porauksen aikana. Myös etupään stingerille kannattaisi lisätä paineakku 

ehkäisemään tätä ongelmaa. 
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Kuva 44: FLT02:n stingereiden hydrauliikkakaavio. Etupään stingeri kuvassa 

ylhäällä ja takapään stingerit alhaalla. (Sandvik 2012). 

FLT02:ssa huomattiin myös erikoinen ominaisuus poraputkiletkan jatkamisen ja 

purkamisen kanssa. Kun poraletkaan lisätään putkia, porakelkka asemoituu syöttöpalkin 

etuosaan siten, että pitoleuat saavat hyvin kiinni poraputkesta, ja porakone voi kierteyttää 

niskan irti porakalustosta. Tämän jälkeen porakelkka siirtyy syöttöpalkin takaosaan ja 

kangenkäsittelijä lisää putkiletkaan uuden putken.  

Putkiletkaa purkaessa porakone asemoituu syöttöpalkin takaosaan, mutta nyt pitoleuat 

ottavatkin kiinni osittain poistettavan putken ja letkan seuraavan putken kierreliitoksen 

päältä. Tämä aiheuttaa ongelmia kaluston purkamisen kanssa, ja vaarana on esimerkiksi 

alakätistä reikää poratessa porakaluston tippuminen takaisin reikään pitoleuoista. Tätä 

epäjohdonmukaisuutta ei saa säädettyä pois syöttölaitteen mekaanisilla säädöillä tai 

asema-anturin säädöllä. Ongelma ei voi myöskään johtua porakelkan syötön välyksistä. 

Kyseessä onkin ilmeisesti laitevalmistajan ominaisuus porausohjelmassa. Tähän voisi 

kysellä päivitystä, tai sitten toinen vaihtoehto olisi valmistaa sopiva shimmilevy ja siirtää 
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mekaanisesti pitoleukapakettia hieman eteenpäin syöttöpalkissa, jolloin sekä kalustoa 

purkaessa että lisätessä pitoleuat ottaisivat edempää poraputkesta kiinni. 

7.4 FLT03 

FLT03:lle ylivoimaisesti suurimman osan vuoden 2015 seisakkiajasta oli aiheuttanut sen 

dieselmoottorikäyttöinen lisäkompressori, joka ei kestänyt kaivoksen pölyisiä ja kosteita 

olosuhteita. Kompressori kulutti lisäksi reilusti polttoöljyä, jota jouduttiin varastoimaan 

kanistereissa kompressorin viereen. Tämä aiheutti palokuormansa vuoksi ylimääräisen 

työturvallisuusriskin, eikä kompressorin tuottama pakokaasukaan ainakaan parantanut 

työskentelyhygieniaa tiloissa, joissa ilmanvaihto on rajallista. Tätä kirjoittaessa tuo 

kompressori on jo hylätty, ja tilalle on tulossa sähkökäyttöinen lisäkompressori. 

Siirtymäaika mennään vuokrakompressorin avulla. 

FLT03 on tuotantoporista ainoa, jonka sähköjärjestelmän jännite on 1000 volttia. Tämän 

vuoksi koneen mukana joudutaan lisäkompressorin lisäksi kuljettamaan erillistä 

muuntajaa, jotta konetta voidaan käyttää kaivoksen 690 voltin sähköverkossa. 

Sähköjärjestelmän peruskorjausta ja muuttamista 690 voltin järjestelmään harkittiin, 

mutta se oli kustannuksiltaan niin kallis työ, ettei siihen lopulta lähdetty. 

FLT03 on sähköjärjestelmänsä lisäksi siitä uniikki kone, että se on ollut aikanaan 

prototyyppikoneena ympäri maailmaa. Se on porista vanhin ja ainoa, joka kaivokselle on 

hankittu käytettynä. Kuitenkin se on perusvarma kone huonoimmasta vuoden 2015 

MTBF-arvostaan huolimatta, joka varsinkin porakoneensa osalta toimii erittäin hienosti. 

Koneen suunnitellun työn tuntimäärä on selkeästi joukon pienin, ja konetta ei löydy 

myöskään Japutec-huolto-ohjelmasta, koska se hankittiin kaivokselle aikanaan 

vuokrakoneena. 

Koneen pahin bad actor oli sen letkurikot. FLT03:ssa letkuniput menevät kehtopuomin 

teräsrungon sisällä, jonne letkun vaihtaminen on erittäin työläs operaatio. Koneen 

ennakkohuoltoväliä kannattaisikin tihentää, ja ottaa ennakkohuolto-ohjelmaan mukaan 

määräajoin kaikkien letkujen vaihto kerralla puomin teräsrakenteiden sisään.  
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7.5 FLT04 

FLT04:llä porattiin auditoinnin aikana alakätistä louhosta kuvan 45 mukaisesti. 

Operaattori ei ollut hirveän kokenut, mutta oli kuitenkin tehnyt porarin tehtäviä jo yli 

vuoden.  

 

Kuva 45: Alakätistä porausta FLT04:llä. 

Auditoinnin aikana porattiin louhoksen viimeistä leikkausta malmin ja sivukiven rajan 

läheisyyteen. Juuri tällaisissa kohdissa kallio on yleensä haastavimmillaan porata, ja 

kanget jäivätkin jumiin noin 12 metrin syvyyteen.  

Operaattori valitteli Sandvikin nostoniskan tehottomuutta verrattuna Atlaksen koneisiin, 

kun poraletkaa ei meinattu saada irti. Nostoniskaa käytettäessä puomi kuitenkin heilui 
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huomattavasti irrotusyrityksen aikana, joka johtui siitä, että syöttölaitteen takapään 

kalliotuki ei ylettänyt kunnolla kattoon. FLT04:llekin kannattaisi tehdä samantyyliset 

tarvittaessa asennettavat mekaaniset jatkopalat kalliotuille kuin FLT01:lle on tehty.  

Operaattorin mukaan FLT04:n voimakkaasta porakoneesta ja 89 mm porakalustosta 

johtuen porauksessa joudutaan ajamaan ylisyötöllä. Porausohjelmia on kaksi, 

syötönpaineen mukaan säätyvä poraus, ja momenttiporaus, jossa asetetaan haluttu 

pyörityspaine, ja muut parametrit säätyvät sen mukaan. Porattaessa syötön paineen tulisi 

olla noin 20-30 bar, mutta FLT04:lla joudutaan ajamaan reiän alussa 70 bar syötöllä, jotta 

porakone ei iske tyhjää. Tällöin pyörityspaine on silti liian matala, jolloin poraletkan 

putkien liitokset eivät kiristy kunnolla, ja osa huuhtelupaineesta karkaa putkien liitoksista. 

Iskun painetta ei pystytä muuttamaan tarpeeksi pieneksi, jotta pyörityspaine saataisiin 

nousemaan haluttuun. Operaattorien mielestä tällä koneella olisikin syytä kokeilla 102 

mm porakalustoa, kuten FLT03:ssa, jossa käytetään samaa porakonetta. Suuremmalla 

porakaluston halkaisijalla poran pyöritykseen vaadittava momentti nousee, joten 

pyörityspaine saataisiin nousemaan korkeammaksi. 
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8 PORAVESITUTKIMUS 

8.1 Ongelmat 

Tuotantoporausseurannan, bad actoreiden kartoituksen ja käyttäjien auditoinnin 

yhteydessä huomattiin useita poraveteen liittyviä ongelmia. Poravesiongelmat 

vaikuttavat usein koneiden käyttövarmuuteen ja tehokkuuteen, mutta koska 

poravesiverkoston ylläpito ei kuulu maanalaiselle kunnossapito-osastolle, niistä harvoin 

kirjautuu tietoa yhtiön kunnossapitojärjestelmään. Tämän vuoksi poravesiverkoston 

kehitys ja poraveden laadun parantaminen päätettiin ottaa omaksi osa-alueekseen 

diplomityötä. 

Tuotantoporat ovat yksiä kaivoksen kovimpia poraveden kuluttajia. Kallion ollessa 

heterogeeninen materiaali, se aiheuttaa omat haasteensa poravesiverkon suunnittelulle. 

Mikäli tasolla sattuu olemaan ruhjeinen ja pehmeä kivi, poranterän huuhteluun tarvitaan 

enemmän vettä kuin kovalla kivellä. Joskus poravesiverkoston kapasiteetti tuottaa 

tilavuusvirtaa poralaitteille loppuu kesken, kun esimerkiksi kulutus on kova, johtuen liian 

monen koneen yhtäaikaisesta työskentelystä samalla alueella. Suljetussa putkessa 

virtauksen kokonaisenergia on vakio, ja virtauksen kasvaessa paine laskee Bernoullin 

yhtälön (3) mukaisesti:  

 𝑝 + 𝜌𝑔𝑦 +
1

2
𝜌𝑣2 = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜    (3), 

missä p on absoluuttinen paine, ρ on virtaavan aineen tiheys, g gravitaatiokiihtyvyys, y 

korkeus vertailutasossa ja v virtausnopeus. Virtausnopeuden ollessa nolla, 

kokonaisenergia on vain staattisen paineen aiheuttamaa potentiaalienergiaa. Kun 

virtausnopeus kasvaa, ja kineettinen energia 
1

2
𝜌𝑣2 kasvaa, potentiaalienergian ja sitä 

mukaa staattisen paineen täytyy pienentyä. (Mäkelä et al. 2010). 

Mikäli verkostopaine laskee poratessa liian matalaksi, koneen paineenkorotuspumppu ei 

saa korotettua huuhtelupainetta riittävän korkeaksi, ja automatiikka estää porauksen 

jatkamisen. Tällaiset ongelmat päätyvät harvoin työtilauksina kunnossapitojärjestelmään 
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asti, sillä koneiden paineenkorotusjärjestelmät vikaantuvat harvoin, ja operaattorit 

arvaavat vian olevan yleensä poravesiverkossa. Mikäli poravesiverkko vaikuttaa olevan 

kunnossa, niin vasta sen jälkeen tilataan mekaanikko paikalle tutkimaan konetta. Toisin 

sanoen veden riittämättömyyden aiheuttamasta seisakkiajasta ei ole olemassa kunnollista 

dataa, mutta tuotantoporausseurannasta ilmeni, että veden riittämättömyyden aiheuttama 

seisakki on yllättävänkin yleistä. Kuvassa 46 on kaivoksen poravesiverkon yleiskuva. 

 

Kuva 46: Kaivoksen poravesiverkon yleiskuva (Agnico-Eagle Finland). 

Poravesiverkossa on maanpäällisen poravesialtaan lisäksi tällä hetkellä neljä 

paineentasausallasta, jotka syöttävät eri tasoja poravesiverkostossa. Toisinaan 

verkostopaine voi olla myös liian korkea, varsinkin alimmilla tasoilla työskennellessä.  

Korkea verkostopaine aiheuttaa ongelmia mm. koneiden häntävesiletkujen kestävyyden 

kanssa. Häntävesiletkut ovat PN16-vesiletkuja, eli ne kestävät painetta 16 baria. 

Häntävesiletkut kuluvat normaalissakin käytössä, ja ne täytyy vaihtaa tietyin väliajoin, 

mutta samalla tasolla saman vuoron aikana rikkoontuvat tai liitoksistaan irtoilevat 

häntävesiletkut kertovat yleensä liian korkeasta verkostopaineesta. Tämäkin ongelma 

aiheuttaa täysin turhaa seisakkia, sillä vika keskeyttää porauksen, eivätkä operaattorit 
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pysty itse korjaamaan rikkoontunutta häntävesiletkua. Kunnossapidon vasteaika 

häntävesiletkujen korjaukseen on myös yleensä pitkä, sillä vesiverkon hydrostaattinen 

paine on kovimmillaan alimmilla tasoilla, jonne on pisin matka huoltohallilta. Mikään ei 

myöskään turhauta mekaanikkoa niin paljon, kuin lähteä tunnelin pohjalle liittämään 

uudestaan tunti sitten korjattua häntävesiletkua. Huoltohalli on maanpinnasta laskien 

syvyydellä 350 m, alin paineentasausallas kuvan 46 mukaisesti tasolla 490 m ja kaivoksen 

syvin kohta on tällä hetkellä lähes 900 metrissä. (Agnico-Eagle Finland Oy).  

Häntävesiletkun vaihto kovemmalle paineenkestolle ei ole huomioitava vaihtoehto, sillä 

se on tarkoitus toimia myös sulakkeena, ettei liian korkea verkostopaine pääse 

vahingoittamaan koneen vesijärjestelmää paineenrajoitusventtiilin vikaantuessa. 

Kunnossapidollisesti kiinnostavin asia on kuitenkin poraveden laatu. Poravetenä 

käytetään pintavesistä maanpäälliseen poravesialtaaseen kerättyä vettä, joka on ainakin 

sulfaattipitoisuutensa vuoksi hyvin aggressiivista ja saa aikaan korroosiota 

vesijärjestelmän ja porakoneiden osissa. Korroosion aiheuttamat viat ilmenevät mm. 

jumittavina vesijärjestelmän venttiileinä sekä syöpyneinä huuhtelupesinä, niskoina ja 

muina porakoneen ja –kaluston osina. Kuvassa 47 on alle kaksi vuotta vanhan koneen 

puhkiruostunut hydrauliikkaöljyn lauhduttimen vesiliitin. 

 

Kuva 47: Korroosion kuluttama vesiliitin. 
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8.2 Kehitys 

8.2.1 Verkoston pitkän tähtäimen kehitys 

Poravesiverkon suunnittelijalle päätettiin toimittaa kaikista kaivoksen poravettä 

käyttävistä työkoneista taulukko, johon on kerättynä tiedot jokaisen laitteen poraveden 

minimi- ja maksimikulutuksesta työskentelyn aikana sekä verkostopaineen minimi- ja 

maksimivaatimuksista. Näin suunnittelijoilla on paremmat mahdollisuudet suunnitella 

kaivoksen infrastruktuuria. Koneiden kokonaistehokkuuden parantamisen lisäksi 

poraveden paineentasausaltaiden ja paineenalennusventtiilien sijoittamisen optimoinnilla 

ja verkon kunnollisella pitkän tähtäimen suunnittelulla pystytään varmasti ehkäisemään 

monia turhia poravesiverkon jälkikäteisiä modifikaatiotöitä. 

Lisäksi päätettiin alkaa selvittämään mahdollisuutta paineenmittauspisteille ja jatkuvalle 

etäluettavalle paineenmittaukselle jo poravesiverkostoon. Näin verkostopaineen 

muutoksiin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin esimerkiksi verkostossa olevia 

paineenalennusventtiileitä säätämällä tai siirtämällä, ja myös verkoston vuodot 

pystyttäisiin havaitsemaan aikaisemmin. Poravesiverkoston vuodot puolestaan 

kuormittavat täysin turhaan kaivoksen vedenpoistojärjestelmää. 

8.2.2 Verkoston lyhyen tähtäimen korjaavat toimenpiteet 

Nopean aikataulun testiksi päätettiin alkaa selvittää mahdollisuutta rakentaa mobiileja 

paineenalennusventtiiliyksiköitä, jonka operaattori voisi liittää poravesiverkon ja 

häntävesiletkun väliin ongelmallisissa kohteissa. Samalla periaatteella voitaisiin rakentaa 

paineenmittausyksiköitä, joilla häntävesiletkun rikkoontuessa ylikorkea verkostopaine 

pystyttäisiin toteamaan. 

Alettiin myös suunnitella toteutusta mittaukselle, jossa poravesilinjan paineita käytäisiin 

mittaamassa koneiden luona eri kohteissa. Riittävän mittausdatan avulla pystyttäisiin 

myös arvioimaan, kuinka monta konetta pystyy milläkin tasolla tai paineentasausaltaan 

syöttöalueella työskentelemään yhtä aikaa, ennen kuin kulutus käy kriittiseksi ja 

verkostopaine lähtee laskuun. Tämän tiedon selvittyä, tuotannonsuunnittelu pystyisi 



 

 

83 

suunnittelemaan louhintajärjestyksen niin, että tasoilla ei olisi kerralla töissä enempää 

kuin sallittu määrä koneita. 

8.2.3 Poraveden laadun kehitys 

Poraveden laadusta ei ollut ajankohtaista dataa saatavilla, joten päätettiin aloittaa 

poraveden laatumittausohjelma maanpäällisestä poravesialtaasta. Laitevalmistajilta 

kerättiin vaatimukset poraveden laadulle, mm. happamuus, kovuus, suolapitoisuus, 

kiintoainepitoisuus sekä sulfaatti- ja kloridipitoisuus. Kun mittauksista saadaan 

luotettavaa dataa, pystytään niistä valmistajien vaatimuksiin vertaamalla toivottavasti 

löytämään syyllinen vesijärjestelmien korroosioon. Tämän jälkeen voidaan alkaa miettiä 

keinoja korroosion ehkäisemiseksi. Paras keino olisi tietysti eliminoida korroosion 

aiheuttaja poravedestä, mutta mikäli se ei ole mahdollista, täytyy alkaa miettiä 

kriittisimpien komponenttien ja koneiden osalta modifikaatioita vesijärjestelmiin. 

Tiedettäessä poraveden laatu, se voidaan myös huomioida uusia koneita hankkiessa, ja 

kysyä laitevalmistajalta jo toimitusvaiheessa koneeseen varustelua tietynlaatuista 

poravettä varten.  
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9 HUOLTO-OHJELMIEN JA -OHJEIDEN TARKASTELU 

Ennakoivan kunnossapidon perusperiaatteena on hyvin suunnitellut ennakkohuollot, 

jotka pystytään toteuttamaan suunnitellusti ja mahdollisimman ripeästi. Huoltojen 

venyminen tai siirtyminen aiheuttaa ongelmia tuotannonsuunnittelulle, jos työkone ei 

pääsekään huollosta takaisin töihin suunnitellusti, tai jos esimerkiksi hallin tilanpuutteen 

vuoksi kone joutuu odottamaan huoltoon pääsyä, eikä sille ole sillä hetkellä suunniteltua 

työkohdetta valmiina. Tämän vuoksi huolto-ohjelmat päätettiin ottaa tarkasteluun, ja 

alkaa kehittää niitä siihen suuntaan, että hätätöiden ja suunnittelemattomien töiden 

määrää saataisiin siirrettyä enemmän suunniteltuina tehtäviksi. Alettiin myös miettiä 

keinoja asentajien työskentelyn tehostamiseksi ennakkohuolloissa. 

9.1 Huoltolistat 

9.1.1 Japutec-huolto-ohjelma 

Tuotantoporia huolletaan Kittilän kaivoksessa kuvan 48 Japutec-huolto-ohjelman avulla.  

 

Kuva 48: Japutec-huolto-ohjelman huoltolistan osa (Agnico Eagle Finland Oy). 
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Koneen tullessa huoltoon asentaja ottaa ylös koneesta sen käyttötunnit ja syöttää ne 

Japutec-ohjelmaan. Tämän jälkeen Japutecista tulostuu huoltolista, jossa on valkoisena 

huoltokohteet, jotka tehdään tässä huollossa. 

Japutecin etuina on se, että sen kautta saadaan kerättyä joka huollossa luotettavaa dataa 

koneiden eri järjestelmien käyttötunneista, ja huoltolistaan tulostuu tuntiperusteisena 

tehtävät huoltokohteet. Huollot voidaan siis sopia kiinteillä väleillä, esimerkiksi kahden 

viikon välein, mutta huoltolista on melkeinpä joka huoltoon erilainen, ja niiden työmäärä 

pystytään jaksottamaan kuitenkin suunnilleen samaksi. Huolloissa tehdään aina vain 

pakolliset huoltotoimenpiteet niille käyttötunneille. Tuotantoporien kanssa 

tuntiperusteisten huoltojen suunnittelu esimerkiksi 250 käyttötunnin välein on hankalaa, 

sillä poralaitteissa on useita eri tuntimittareita esimerkiksi diesel-, sähkö-, kompressori- 

ja iskutunneille. Lisäksi käyttötuntien saaminen kentältä huoltosuunnittelijan tietoon on 

osoittautunut haasteelliseksi. 

Japutecista löytyy myös esimerkiksi koneessa käytettävät öljylaadut omasta luettelostaan. 

Ohjelmaan on rakennettu myös jokaiselle huoltotoimenpiteelle tarkemmat huolto-ohjeet 

sähköiseen muotoon, joiden avulla uusikin asentaja pystyy suorittamaan huollon 

suhteellisen helposti. Esimerkiksi dieselmoottorin venttiilien ja pumppusuuttimien 

säädölle löytyy yksiselitteiset ohjeet ja tarvittavat erikoistyökalut. Huolto-ohjeet ja 

öljylaadut eivät tulostu huoltolistan mukana, vaan ne täytyy käydä tarkistamassa 

tarvittaessa erikseen Japutec-ohjelmasta. 

Japutecin ongelmana on se, että joka huollon ollessa erilainen, huolto-suunnittelija ei 

pysty suunnittelemaan huoltoa kovin tarkasti. Huoltosuunnittelijan tulisi saada tietoonsa 

koneen käyttötunnit ennen huoltoa, jotta hän voisi tilata tarvittavat varaosat valmiiksi 

varastolta ja arvioida huollon keston tarkemmin. 

9.1.2 Huoltokohteiden optimointi ja huolto-ohjeiden täsmennys 

Asentajien huoltojen suorituksesta ei tehty yhtä laajaa seurantaa kuin 

tuotantoporausseurannasta, mutta huoltoja seurattaessa huomattiin, että heillä menee 

suuri määrä aikaa huollon valmisteluun. Kun kone tulee halliin, täytyy siitä ensin ottaa 

ylös tunnit, syöttää ne Japuteciin ja tulostaa huoltolista. Tämän jälkeen he näkevät, mitä 
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huollossa täytyy tehdä, ja he alkavat etsiä tarvittavia huolto-osia varaosakirjoista. Kun 

kaikki osat ovat löytyneet toimittajien tuotenumeroilla, täytyy niille selvittää Agnico 

Eaglen omat varastonimikenumerot ja syöttää osat työnhallintajärjestelmän 

työmääräimelle, jonka jälkeen osat täytyy vielä hakea varastolta. Tähän huollon 

aloitukseen kuluu helposti huollon laajuudesta ja asentajan ATK-taidoista riippuen yli 

tunti aikaa. Eniten aikaa vie tarvittavien varaosien selvittäminen ja niiden hakeminen 

varastolta.  

Tämän vuoksi huoltolistoihin päätettiin ensimmäisenä toimenpiteenä lisätä huolloissa 

tarvittavat osat, öljyt sekä muut yleiset kulutusosat huoltolistan loppuun, jotta huollon 

aloitusta saataisiin tehostettua. Koontitaulukkoon laitettiin ylös osan nimi, tarvittava 

määrä, sen valmistajan varaosanumero sekä Agnico Eaglen oma varaosanumero. Osat 

linkitettiin huoltolistan huoltotoimenpiteisiin siten, että valkoisena tulostuvat vain ne 

osat, joita huollossa tarvitsee vaihtaa. Näin asentajat näkevät suoraan huollossa tarvittavat 

Agnico Eaglen varaosanumerot, ja voivat työmääräimelle syötettyään hakea ne 

varastolta. Jatkokehityksenä tarkoituksena on saada operaattoreiden 

tuntiraportointijärjestelmää kehitettyä siten, että huollonsuunnittelija voisi huoltoa 

edeltävänä päivänä tulostaa huoltolistan ja tilata varaosat asentajille valmiiksi.   

Lisäksi myös huollon tarkastuslistojen huoltokohteet ja toimenpiteet käytiin tarkasti läpi 

itse huoltotyön tehostamiseksi. Tarpeettomat huoltokohteet poistettiin, 

huoltotoimenpiteiden välit tarkastettiin ja lisättiin uusia huoltotoimenpiteitä tarpeiden 

mukaan. Huoltotoimenpiteisiin tehtiin useita eri tarkennuksia. Huoltotoimenpiteisiin, 

jossa mitattiin tai säädettiin jotain, esimerkiksi porakoneen paineakkujen painetta, 

laitettiin ohjearvo ylös sekä käskettiin kirjata huoltolistaan paine, joka akussa oli ennen 

säätöä. Rasvauskohteisiin merkittiin, millä rasvalla ja kuinka paljon mitäkin kohdetta 

rasvataan. Myös kriittisten kohtien pulttien kiristysmomentit laitettiin ylös. Näin 

asentajien ei tarvitse käydä kesken huollon joka välissä tarkastamassa ohjeista, paljonko 

esimerkiksi porakoneen kelkan liukupalojen välys täytyy olla, vaan he näkivät sen 

suoraan huollon tarkastuslistasta. 
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9.1.3 Huollossa havaitut työt 

Agnico Eaglen kunnossapidon työnhallintajärjestelmästä löytyy erilaisia 

työmääräinlajeja esimerkiksi ennakkohuollolle, korjaavalle työlle, modifikaatioille ja 

huollossa havaituille töille. Huollossa havaittuja töitä on alettu erittelemään sen vuoksi, 

että voitaisiin seurata ennakkohuoltojen tarkistusten tehokkuutta. Huollossa havaittujen 

töiden kouluttaminen on aloitettu asentajille noin vuosi aikaisemmin, ja he ovatkin 

pikkuhiljaa oppineet käyttämään niitä työnhallintajärjestelmässä. He tekevät kuitenkin 

usein työmääräimen vasta siinä vaiheessa, kun komponentti täytyy vaihtaa, jolloin työ 

tehdään hätätyönä, eikä se mene suunnittelun kautta.  

Huollossa havaittujen töiden idea on se, että huollossa havaittaisiin seuraavan huollon 

lisätöitä valmiiksi, jolloin ne saataisiin menemään suunnittelun kautta. Sen avulla mm. 

huollon aiheuttama seisakki pystyttäisiin paremmin ennakoimaan. Tämän vuoksi 

huoltolistoihin lisättiin tarkennuksia myös huollossa tehtäviin tarkistuksiin. Huollon 

tarkistuslistan toimenpiteisiin lisättiin ohjeita, että mikäli asentaja huomaa 

tarkistuksessaan tietynlaista kulumista jossain komponentissa, asentaja tekee 

osanvaihdosta ”huollossa havaittu työ” –työmääräimen työnhallintajärjestelmään. 

Esimerkiksi, jos jossain puomin tapissa on hieman välystä, mutta ei kuitenkaan vielä niin 

paljoa, että se täytyisi vaihtaa saman tien hätätyönä, täytyy tapin vaihdosta tehdä 

”huollossa havaittu työ” -työmääräin työnhallintajärjestelmään. Tällöin huollon 

suunnittelu tarkentuu, koska suunnittelija pystyy ottamaan seuraavan huollon 

suunnittelussa huomioon jo valmiiksi yhden lisätyön. 

9.2 Käytettävät voiteluaineet 

9.2.1 Rasvat 

Tutkimuksen aikana huomattiin maanalaisessa kunnossapidossa käytettävän 

tarpeettoman montaa eri rasvalaatua ja –merkkiä, jonka vuoksi sekaannusten ja väärällä 

rasvalla rasvaamisen mahdollisuus oli suuri. Käytettävistä rasvoista ei ollut myöskään 

selkeää listausta. Käytettävien rasvojen ohjeistusta lähdettiin laatimaan valmistajien 

vaatimusten mukaisesti, ja lopulta rasvalistaus saatiin tiivistettyä neljään eri rasvaan, 

joista tuotantoporissa käytetään kahta.  
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Tuotantoporissa on automaattiset voitelujärjestelmät mm. puomin nivelille. Aikaisemmin 

nivelten rasvaukseen käytettiin litiumkompleksipohjaista Neste Superlix EP2 –rasvaa, 

joka laajan käyttölämpötila ja –kohdealueensa vuoksi sopi lähes jokaiseen 

rasvauskohteeseen nopeasti pyörivistä sähkömoottoreista hitaasti pyöriviin 

niveltappeihin. Lisäksi Superlix EP2 sopi hyvän pumpattavuutensa ansiosta hyvin 

automaattirasvausjärjestelmiin. Uuden ohjeistuksen jälkeen Superlix EP2 –rasvan 

käyttöä jatketaan tuotantoporissa sähkömoottoreiden ja porakoneiden vaihteistojen 

rasvauksessa, mutta puomiston tappeja rasvaaviin automaattivoitelujärjestelmiin 

päätettiin ottaa käyttöön eri rasva. (Neste Superlix EP2 2016). 

Aiemmissa testeissä oli saatu hyviä tuloksia kalsiumpohjaisen Neste OH-Grease –rasvan 

käytöstä hitaasti pyörivissä niveltapeissa. Se päätettiinkin ottaa käyttöön tuotantoporien 

puomistojen rasvaukseen. Ohjeistukseen lisättiin, että mikäli OH-Grease-rasvaa ei ole 

saatavilla, voidaan väliaikaisesti käyttää korvaavana rasvana aiemmin käytettyä Superlix 

EP2 –rasvaa. Rasvavoitelussa tärkeintä kuitenkin on, että voideltavassa kohteessa on 

rasvaa.  

Valmistaja suosittelee Neste OH Grease –rasvaa maansiirto-, metsäkone- ja 

maatalouskaluston niveltappien voiteluun. Sillä on erinomainen kiinnitarttuvuus ja 

mekaaninen kestävyys myös kosteissa olosuhteissa. Rasva pysyy kestävän ja sitkeän 

rakenteensa vuoksi voitelukohteessa litiumkompleksiperusteisia rasvoja paremmin. 

Rasvalla on hyvä voitelevuus raskailla ja iskumaisilla kuormilla, mutta se ei kuitenkaan 

sovellu nopeasti pyörivien kohteiden voiteluun, kuten sähkömoottoreihin tai ajoneuvojen 

pyöränlaakereihin. (Neste OH-Grease 2016). 

9.2.2 Öljyt 

Käytettäviä öljyjä oli yksinkertaistettu ja öljylaatujen määrää vähennetty jo aiemmin, 

mutta tutkimuksen jälkeinen ohjeistus oli jäänyt kesken. Näinpä myös käytettävistä 

öljylaaduista tehtiin listaus, ja koneiden öljysäiliöiden korkkeihin merkittiin, mitä öljyä 

säiliöön kuuluu laittaa. Tämä helpottaa asentajien lisäksi myös operaattoreiden toimintaa 

ja vähentää väärien öljyjen käytöstä johtuvia vahinkoja, koska operaattorit lisäävät itse 

öljyä huomatessaan jonkun öljytason olevan matalalla. 
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9.3 Hydrauliikkaletkut 

Bad actoreiden kartoituksessa havaittiin, että hydrauliikkaviat, joista suurin osa on 

letkurikkoja, ovat yksi isoimpia bad actoreita. Letkun vaihto kestää harvoin kovin kauaa, 

mutta letkun rikkoontuminen koneen työskennellessä aiheuttaa joka kerta seisakkia, ja 

niiden määrän vähentämisellä saataisiin huomattavasti kasvatettua vikaantumisväliä ja 

vikaantumistiheyttä, ja sitä kautta parannettua laitteiden käyttövarmuutta. Lisäetuina 

tulevat vähentyneet ympäristöpoikkeamat, vähentynyt öljyn kulutus ja parantunut 

rikastamon saanti, koska hydrauliikkaöljy malmin seassa haittaa rikastusprosessia 

huomattavasti. Myös koneiden hydrauliikkajärjestelmien kontaminaation riski pienenee, 

jos kentällä tehtävät letkun vaihdot saadaan jäämään pois. 

Rikkoontuneille letkuille tehtiin vaurioanalyysejä, mutta niistä ei löydetty selvää syytä, 

miksi letkuja rikkoontuu. Kittilän kaivoksessa hydrauliikkaletkut tehdään metritavarasta 

katkaisemalla ja prässäämällä itse, mutta ne rikkoituivat erittäin harvoin letkukaran 

liitoksesta, joten valmistusvirheistä ei ole kyse. Yleisin vauriotyyppi oli letkun 

hinkkaantuminen kyljestä puhki. Erilaisia letkutyyppejä ja –malleja on kokeiltu letkujen 

keston parantamiseksi tuloksetta.  

Hydrauliikkaletkun pään rakenne on nähtävissä kuvassa 49, jossa letkukara liitetään 

teräskudosletkuun puristamalla liitoksen päälle holkki ohjehalkaisijaansa letkuprässin 

avulla. 

 

Kuva 49: Hydrauliikkaletkun rakenne (Dunlop Hiflex). 
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Hydrauliikkaletkut ja niiden tarvikkeet ovat materiaalikustannuksiltaan halpoja. Letkut 

kulkevat koneiden puomistoissa suojatuissa nipuissa. Yhden letkun vaihto on suhteellisen 

kova työ verrattuna siihen, että letkunipun purettuaan samaan letkunippuun vaihtaisi 

samalla kertaa useamman letkun. Hydrauliikkaletkujen kunnon silmämääräinen tarkastus 

kuuluu jokaisen koneen ennakkohuolto-ohjelmaan joka huollossa tehtävänä. Aina 

huoltoon varattu aika ei kuitenkaan riitä kaikkien huonokuntoisten letkujen vaihtoon. 

Siksi päätettiinkin varata aluksi joka neljänteen huoltoon ylimääräinen päivä 

letkunippujen aukaisulle, puhdistukselle, huonokuntoisten letkujen vaihdolle ja letkujen 

kunnolliselle uudelleen niputtamiselle. Tätä aikaväliä tullaan tarkentamaan 

konekohtaisesti, kun letkuhuoltojen onnistumisista saadaan dataa.  

Yhtenä vaihtoehtona harkittiin myös koneiden kokonaan uudelleenletkutusta tietyin 

väliajoin, mutta se on työnä iso, ja aiheuttaa usean päivän seisakin koneelle, vaikka letkut 

tehtäisiinkin letkujen vaihtoa varten valmiiksi. Näin isoa työtä ei voisi tehdä kovin tiheään 

ilman lisäresursseja, ja lisäresurssit maksavat. Oletus kuitenkin on, että pahimmat letkut 

menevät huonoon kuntoon jo parissa kuukaudessa, ja sen takia letkujen ennakkohuoltoa 

pyritään keskittämään aluksi niihin.  

Tällä hetkellä kunnossapitodatasta ei selviä, ovatko rikkoontuvat letkut aina tiettyjä 

letkuja, vai hajoaako niitä ympäri konetta ilman johdonmukaisuutta. Letkurikkojen 

raportoinnille on mietitty systemaattisempaa järjestelmää kuin tällä hetkellä, jolloin 

letkurikko työmääräimessä lukee yleensä vain ”letkurikko”. Letkuniput ja niiden letkut 

voitaisiin esimerkiksi merkata numeroinnilla, jolloin raportoinnista selviäisi letkujen 

rikkoontuminen yksilöllisemmin, esimerkiksi ”letkurikko nipussa yksi, letku 13”. Tällöin 

letkujen mitat, tyypit ja karat voitaisiin myös taulukoida letkukoodikohtaisesti, ja asentaja 

voisi ottaa letkun mukaan jo koneelle lähtiessään. Tällä hetkellä asentajan täytyy käydä 

hakemassa rikkinäinen letku malliksi, jotta hän voi tehdä tilalle hallilla uuden letkun, 

jonka jälkeen pitää vielä siirtyä koneelle vaihtamaan letku. Suurin aika 

suunnittelemattoman letkurikon korjauksesta menee yleensä siirtymisiin. 

Huollossa havaitut työt ovat myös yksi lääke letkurikkoihin. Letkujen kuluminen on vain 

yleensä niin nopeaa, että asentajan havaitessa huollossa kuluneita letkuja, ne on yleensä 
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pakko vaihtaa saman tien, ilman että niistä voisi tehdä työmääräimen seuraavaan huoltoon 

suunniteltavaksi. 

9.4 Porakoneiden seurannan aloittaminen 

Tutkimuksena aikana havaittiin suuria vaikeuksia seurata porakoneiden elinikää ja niiden 

huoltoväliä. Jokaisessa poralaitteessa on iskutuntimittari, joka laskee aikaa iskun 

venttiilin aukioloajan mukaan. Aikaisemmin käytäntönä on ollut kirjata porakoneen 

vaihdon työmääräimeen senhetkiset poralaitteen iskutunnit. Vaihtelevasti liitetietoihin on 

myös kirjattu, mikä porakone laitettiin paikalleen, mikä otettiin pois ja minkä takia 

porakone vaihdettiin. Jos esimerkiksi sattui takuuikäisen porakoneen ennenaikainen 

rikkoontuminen, porakonekohtaisten iskutuntien etsiminen aiheutti melko paljon 

ylimääräistä työtä. 

Tämän vuoksi päätettiinkin kartoittaa ja kerätä sarjanumerot kaikista yhtiön porakoneista 

sekä alkaa kehittää niille iskutuntiseurantaohjelmaa Japutec-huolto-ohjelmaan 

liitännäiseksi. Agnico-Eagle Finlandilla on Kittilän kaivoksella tuotantoporat mukaan 

lukien yhteensä 13 poralaitetta, joissa käytetään yhdeksää erilaista porakonetta. Jokaiselle 

erilaiselle porakonetyypille on vähintään yksi varaporakone. Muutamassa koneessa on 

kaksi puomia ja sitä mukaa myös kaksi porakonetta, ja porakoneiden lisäksi seurantaan 

päätettiin ottaa myös iskuvasaroita. Seurantatietoja kaipaavia pora- ja iskuvasaroita 

kartoitettiin lopulta yhteensä 31 kpl. Kunnollisen porakonekohtaisen käyttöseurannan 

aikaansaamiseksi seurannalle oli siis alettava kehittää siihen tarkoitukseen omaa 

ohjelmaansa. 

Porakoneseurantaohjelman oli tarkoitus olla mahdollisimman yksinkertainen käyttää, 

sillä porakoneen vaihdon kirjaaminen ohjelmaan tulisi porakoneen vaihtotyön 

suorittaneen asentajan vastuulle. Virhekirjausten mahdollisuus tulisi minimoida. 

Porakoneiden sarjanumeroiden kartoituksen jälkeen saatiin noin kuukauden kehitystyön 

jälkeen aikaiseksi kuvan 50 porakoneseurantaohjelma yhdessä Japutecin kanssa. 
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Kuva 50: Japutecin porakoneseurantaohjelma. 

Ohjelma näyttää värikoodein koneet, jotka käyttävät samoja porakoneita. ”Vaihtoon 

tulevan PK:n ID”–kenttä näyttää koneissa paikallaan olevat porakoneet, joita ei pysty 

muuttamaan ilman salasanaa. Kun asentaja vaihtaa porakoneen, hän valitsee oikean 

poralaitteen ”Paikalleen laitettavan PK:n ID”–vetovalikosta paikalleen laitettavan 

porakoneen sarjanumeron. Virheiden vähentämiseksi ohjelma estää laittamasta 

paikalleen porakonetta, joka on jo paikallaan jossain muussa poralaitteessa tai puomissa.  

Seuraavaan kenttään asentaja kirjaa numeroina vaihtohetken kokonaisiskutunnit 

poralaitteessa, ja viimeiseen kenttään kirjoitetaan lyhyt kommentti, miksi porakone 

vaihdettiin, tai laitetaan viitteeksi esimerkiksi työmääräimen numero. ”Tallenna tiedot”–

painikkeesta porakoneen vaihto kirjautuu järjestelmään, ja ”Vaihtoon tulevan PK:n ID” 

–kenttään päivittyy paikalleen laitetun porakoneen sarjanumero. 

Poravasaratunnit-painikkeesta päästään katsomaan kronologisessa järjestyksessä 

vaihdettuja porakoneita. Listasta näkyy porakoneen tietojen jälkeen, kuinka monta 

iskutuntia porakone oli paikallaan, ja miksi se vaihdettiin pois. Kokonaistunnit-

painikkeesta päästään katsomaan porakonekohtaisia kokonaistunteja. 

Tämän yksinkertaisen ohjelman avulla pystytään jatkossa seuraamaan porakonekohtaisia 

iskutunteja, porakoneiden vaihtovälejä ja arvioimaan niiden elinikää. Mikäli porakoneita 

alkaa rikkoontumaan poikkeuksellisen tiheään, on aiempaa helpompaa alkaa etsimään 

syitä porakonevaurioihin. Lisäksi jatkokehityksenä voidaan alkaa suunnitella erillistä 
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ennakkohuolto-ohjelmaa porakoneille, kun saadaan niiden tuntiseuranta ajan tasalle. 

Ennenaikaisen porakonevaurion materiaalikustannuksissa puhutaan lähes aina vähintään 

kymmenistä tuhansista euroista, ja mikäli ehjää varaporakonetta ei ole saatavilla, saattaa 

poralaite joutua seisomaan pitkiäkin aikoja. Porakoneen vaihtotyö on paljon nopeampi 

verrattuna sen huoltoon ja kunnostamiseen. Koska porakoneiden suunnitelluilla 

vaihdoilla ja huolloilla pystytään sopimaan vaihdot sellaisille hetkille, että se haittaa 

mahdollisimman vähän poralaitteen työskentelyä, pystytään tällä tavalla parantamaan 

huomattavasti poralaitteen käyttövarmuutta. 

9.5 Niskat ja huuhtelupesät 

Niskanvaihto nousi esille FLT02:n bad actoreiden perusteella ja myös 

tuotantoporausseurantaraporteissa oli aiheesta mainintoja. Niskat ovat 

materiaalikustannuksiltaan melko halpoja, mutta suunnittelematon niskan katkeaminen 

aiheuttaa aina noin 2,5 tuntia seisakkia ja pahimmillaan särkee porakoneen 

huuhtelupesän.  

Niskan vaihto ei kuulu ennakkohuolto-ohjelmaan, koska sen kestoikä riippuu hyvin 

pitkälti koneen käytöstä ja käyttäjästä. Tämän vuoksi niskojen vaihdoista ja kulutuksesta 

täytyy saada lisää dataa ennen kuin mitään johtopäätöksiä voidaan tehdä. 

Ideaalitilanteessa niska ei katkea, vaan sen kierreosa kuluu niin, että porakalusto ei enää 

pysy niskassa. Yhtenä vaihtoehtona olisi tuotantoporausseurannan kaltainen raportointi 

käyttäjiltä aina niskanvaihdosta, jossa raportoitaisiin niskalla poratut tunnit ja metrit.  

Toinen vaihtoehto olisi alkaa kerätä dataa porakalustosta huolehtivan urakoitsijan kautta. 

Operaattorit voisivat kirjata uuden niskan hakiessaan varastokirjauksen yhteyteen koneen 

sen hetkiset iskutunnit ja porametrit, ja lisäksi kommentin, kuluiko niska loppuun vai 

vaurioituiko se ennenaikaisesti. Kun seurannasta saataisiin esimerkiksi viikoittainen 

trendi, nähtäisiin heti, jos jokin kone alkaa kuluttamaan niskoja epätavallisesti. Tämän 

jälkeen käyttäjätutkimusta ja huollon resursseja voitaisiin kohdentaa ongelmakoneeseen, 

ja selvittää, johtuuko yhtäkkinen niskojen kulutuksen kasvu koneessa olevasta viasta vai 

poikkeuksellisesta käyttöympäristöstä. 



 

 

94 

FLT01, FLT03 ja FLT04 kuluttavat suuremman porakalustonsa vuoksi huomattavasti 

vähemmän niskoja kuin FLT02. Tämän vuoksi mietittiin myös vaihtoehtoa, että 

niskanvaihdon yhteydessä näille koneille vaihdettaisiin myös aina kunnostettu 

huuhtelupesä, ja vanha huuhtelupesä kunnostettaisiin varalle. Huuhtelupesän tiivisteiden 

vaihto ei kuulu tällä hetkellä ennakkohuolto-ohjelmaan.  

Operaattoreiden mukaan huuhtelupesän tiivisteet alkavat lähes aina vuotaa toisen niskan 

kohdalla, mutta vuotoon ei reagoida, ennen kuin niskakin on vaihdon rajalla. Vuotava 

huuhtelupesä heikentää koneen huuhtelutehoa, ja sitä kautta heikentää porauksen 

kokonaistehokkuutta. Pahimmassa tapauksessa huuhtelupesästä vuotava vesi kuluttaa 

niskaa ja huuhtelupesän runkoa, ja huuhtelupesän sisältä katkeava niska rikkoo 

huuhtelupesän korjauskelvottomaksi. Tästäkin aiheesta pitäisi kerätä lisää dataa 

esimerkiksi käyttäjiltä kerättävän tiedon perusteella, jotta faktaan perustuvia 

johtopäätöksiä voitaisiin tehdä. 
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10 KUNNONVALVONTA JA VIANETSINTÄ 

Kunnonvalvonnalla tavoitteena on pystyä seuraamaan laitteiden kuntoa mahdollisimman 

reaaliaikaisesti. Kunnonvalvontaa on mahdollista tehdä monin eri tavoin: esimerkiksi 

öljynäytteitä keräämällä tai värinää ja lämpötiloja mittaamalla. Kunnonvalvonnasta 

saatava data ja historiatieto mahdollistavat tulevaisuudessa käyttövarmuuden ja 

kokonaistehokkuuden kasvattamista huolto-ohjelmien ja huoltovälien optimoinnin 

avulla. Kunnonvalvontadatasta saadaan tietoa, mihin resursseja pitää lisätä, ja 

suoritetaanko huolloissa esimerkiksi liian tiheään joitain toimenpiteitä. 

Tuotantoporien työskentelyssä työhydrauliikan ja sähköjärjestelmän toiminta on erittäin 

keskeisessä osassa, joten hydrauliikkaöljyjen kunnonvalvontaohjelmaa päätettiin alkaa 

suunnitella. Sähköjärjestelmän kunnonvalvonta hoidetaan poralaitteiden oman 

vikadiagnostiikan avulla, mutta kosteissa olosuhteissa kastuneet sähköliittimet 

oikosulkuineen aiheuttavat usein hankalia vikoja. Vianetsintää helpottamaan päätettiin 

alkaa selvittää lämpökameroiden investointimahdollisuuksia. 

Iskuporaavat porakoneet aiheuttavat voimakasta värähtelykuormitusta poralaitteen 

alustalle ja puomistolle. Värähtely aiheuttaa ajan myötä pahimmassa tapauksessa 

väsymismurtumia koneiden teräsrakenteisiin. Tällaisen ilmenemistä ei kuitenkaan vielä 

ole kunnossapitodatasta havaittavissa, joskin FLT01:n puomistoon liittyvät mekaaniset 

viat olivatkin muita koneita korkeammat. Värähtelymittausten suunnitteluun, 

toteutukseen ja analysointiin kulutettavan työpanoksen ei nähty antavan vielä tarpeeksi 

lisäarvoa koneiden käyttövarmuudelle ja kokonaistehokkuudelle, joten niitä ei tässä 

diplomityössä käsitellä. Värähtelyn aiheuttamat pienemmät ongelmat, kuten katkenneet 

ja löystyneet pultit, pyritään löytämään ennakkohuolloissa sekä operaattoreiden 

päivittäisen kunnossapidon tarkistuslistoissa, ennen kuin ne aiheuttavat 

suunnittelematonta seisakkiaikaa. Värähtelyongelmien lisääntyessä kannattanee 

ensimmäisenä ottaa yhteys laitevalmistajaan. 
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10.1 Öljyanalyysit 

Vuoden 2015 kunnossapitodatasta kävi ilmi, että 20 % tuotantoporien 

suunnittelemattomasta seisakkiajasta aiheutui erilaisista hydrauliikkavioista. Suuri osa 

näistä vioista oli letkurikkoja. Suunnittelemattomat letkurikot aiheuttavat seisakkiajan 

lisäksi muitakin ikäviä ongelmia. Vaihdettaessa letkua kaivoksen likaisissa ja kosteissa 

olosuhteissa on aina hydrauliikkajärjestelmän kontaminaation eli likaantumisen riski.  

10.1.1 Epäpuhtaudet hydrauliikkajärjestelmissä 

Hydrauliikkajärjestelmän pitkä käyttöikä ja häiriötön toimintaa vaatii 

hydrauliikkanesteeltä riittävää puhtautta ja sopivaa käyttölämpötilaa. 

Hydrauliikkanesteen epäpuhtaudet kuluttavat hydrauliikkajärjestelmän komponentteja. 

Kulumisen vuoksi komponenteista vapautuu hydrauliikkanesteeseen lisää epäpuhtauksia. 

Tätä kutsutaan kuvan 51 mukaiseksi ns. kulumisen noidankehäksi. (Kauranne et al. 

2008). 

 

Kuva 51: Kulumisen noidankehä (Kauranne et al. 2008). 

On arvioitu, että noin 70 - 80 % kaikista teollisuuden hydrauliikkajärjestelmien 

vikaantumisista johtuu järjestelmien epäpuhtauksista. Noin 50 – 55 % johtuu kiinteistä 

epäpuhtauksista ja 20 – 25 % järjestelmässä olevasta ilmasta ja vedestä. Epäpuhtaudet 

poistetaan järjestelmästä suodattamalla. Hydrauliikkanesteen väärä käyttölämpötila taas 

muuttaa nesteen viskositeettia, joka mahdollisesti lisää häviöitä ja vuotoja, joiden myötä 

kuluminen kasvaa. (Kauranne et al. 2008). 

Hydrauliikkanesteessä on aina jonkin verran epäpuhtauksia. Epäpuhtauslähteet voidaan 

jakaa kolmeen eri ryhmään: 

- järjestelmän alkuepäpuhtauksiin 
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- ympäristön epäpuhtauksiin 

- järjestelmän sisällä syntyviin epäpuhtauksiin. (Kauranne et al. 2008). 

Järjestelmän alkuepäpuhtauksia on jäänyt järjestelmään jonkin verran jo tehtaalla laitetta 

valmistaessa. Lisäksi hydraulinestettä vaihdettaessa sinetöidystä tynnyristä pumpattava 

uusi öljy sisältää aina jonkin verran öljyn valmistuksessa syntyneitä epäpuhtauksia. 

Ympäristön epäpuhtauksien pääseminen järjestelmään on riskinä aina, kun jokin 

järjestelmän osa, esimerkiksi letku, joudutaan irrottamaan. Epäpuhtauksilla on 

mahdollista kulkeutua myös esimerkiksi hydraulisylintereiden männänvarsien 

tiivisteiden kautta hydrauliikkajärjestelmään. Mitä enemmän järjestelmässä on 

epäpuhtauksia, synnyttää se lisää järjestelmän sisällä syntyvää epäpuhtautta. (Kauranne 

et al. 2008). 

10.1.2 Epäpuhtauksien torjuminen 

Kittilän kaivoksella on suodatus huoltohallin öljylinjastossa ehkäisemässä uusien öljyjen 

alkuepäpuhtauksia. Koneissa on hydrauliikkajärjestelmän paluu-, paine-, huohotus- ja 

sivuvirtaussuodattimet suodattamassa järjestelmässä olevia ja siellä syntyviä 

epäpuhtauksia. Hydrauliikkajärjestelmien puhtaus ja kunto on kuitenkin täysin arvailujen 

varassa, sillä niille ei ole tähän asti tehty systemaattista kunnonvalvontaa. Aina kun 

joudutaan vaihtamaan letku tai lisäämään hydrauliikkasäiliöön öljyä kaivoksen 

epästeriileissä olosuhteissa, järjestelmän likaantumiseen on erittäin suuri riski. Tämän 

vuoksi uuden öljyn suodatus saattaa tuntua äkikseltään turhalta, jos letkun vaihdoissa 

järjestelmiin menee kuitenkin likaa. 

Säännöllisellä öljynäyteohjelmalla ennakkohuoltojen yhteydessä, saataisiin kuitenkin 

dataa koneiden hydrauliikkajärjestelmien puhtaustasosta. Mittauksia voitaisiin ottaa 

myös huoltohallin öljylinjastosta ennen ja jälkeen suodatuksen. Ilman mittausdataa ei 

voida tehdä faktaan perustuvia päätöksiä esimerkiksi öljyjen ja suodattimien vaihtovälin, 

suodatustarkkuuden tai suodatuskapasiteetin muutoksista. Näiden asioiden avulla 

pystyttäisiin kuitenkin optimoimaan hydrauliikkajärjestelmien käyttövarmuutta. 

Epäpuhtauksien määrää öljystä tutkiessa tärkein mitattava asia olisi ISO 4406:1999 –

standardin mukainen öljyn partikkelimäärä millilitraa kohti, jossa mitataan öljyssä 
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olevien 4µ-, 6µ- ja 14µ-kokoisten (µ = mikroni) partikkelien määrät. Mittaustulos 

ilmoitetaan esimerkiksi tuloksella 20/15/12, joka on Kauranteen et. al suosittelema 

puhtausluokitus proportionaaliventtiili-järjestelmille.  

Luokituksen ensimmäinen luku tarkoittaa indeksiä neljän mikronin partikkelien määrälle, 

toinen kuuden mikronin partikkelien määrälle ja kolmas 14 mikronin partikkelien 

määrälle. Indeksien vastaavuus partikkelien määrään on taulukoitu taulukossa 4. Indeksin 

kasvaminen yhdellä numerolla tarkoittaa käytännössä noin tuplaantunutta 

partikkelimäärää millilitraa kohti. (Precision Filtration 2016). 

Taulukko 4: ISO4406:1999-standardin mukaiset indeksit öljyn partikkelimäärälle 

millilitraa kohti (Precision Filtration 2016). 

 

Epäpuhtauksien lisäksi hydrauliikkanesteen vesipitoisuutta kannattaisi seurata. Öljyn 

vesipitoisuuden noustessa liian korkeaksi, öljy täytyy vaihtaa. Partikkelipitoisuutta 
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pystytään säätelemään hydrauliikkajärjestelmän suodatuksen tasoa ja suodattimien 

vaihtotaajuutta muuttamalla. (Kauranne et. al 2008). 

Öljynäyteohjelman käynnistämiseksi apuna voisi aluksi käyttää öljynäyteanalyysejä 

tekeviä laboratorioita. Öljynäytteenotossa tärkeintä on, että näytteenotto suoritetaan 

steriilisti. Näyte tulee ottaa lämpimästä öljystä, ja mikäli näyte otetaan säiliöstä, tulisi se 

ottaa sen keskivaiheilta. Näytteenotossa täytyy käyttää aina uusia ja puhtaita letkuja sekä 

astioita. (Aalto 2014). 

10.1.3 Työkalut 

Oman öljyanalysaattorin hankinta, öljynäytteen ottamisen lisääminen tuotantoporien 

ennakkohuolto-ohjelmaan ja näytteenoton ohjeistus asentajille antaisi mahdollisimman 

reaaliaikaisen palautteen hydrauliikkajärjestelmien kunnosta. Analysaattorin tulisi olla 

tarpeeksi yksinkertainen käyttää, ja sen tulisi kestää säilytystä korjaamo-olosuhteissa. 

Hydrauliikkanesteen nopeaan kuntoanalyysiin ei partikkeli- ja vesipitoisuuden 

mittauksen lisäksi tarvita muita mittauksia, joten esimerkiksi kuvan 52 mukainen 

öljyanalysaattori voisi olla sopivan yksinkertainen ja kustannustehokas laite 

öljyanalyysiohjelman aloittamiseen. Laite on suljettuna IP67 suojattu ja avattuna IP54. 

Laitteen tarkkuutta voitaisiin arvioida lähettämällä samoista öljyistä otetut näytteet 

öljylaboratorioihin tutkittavaksi. (Teca Oy 2016). 

 

Kuva 52: Parker iCount Oil Sampler -öljyanalysaattori (Teca oy 2016). 
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Mittauksen suorittaminen laitteella on hyvin yksinkertaista ja nopeaa, sillä laitteessa on 

vain muutama painike ja lähdöt letkuille öljynäytteen mittaukseen. Yksi mittaus kestää 

30 sekuntia. Kytkettäessä mittaus päälle, laite pumppaa lävitsensä öljyä nopeudella 60 

ml/min ja mittaa optisesti öljyn partikkelipitoisuuden sekä erillisellä kosteusanturilla 

öljyn vesipitoisuuden. Mittauksesta on mahdollista laittaa mittausdatan tallennus päälle, 

jolloin data voidaan siirtää tietokoneelle tarkempaa tutkimista ja mittaushistorian keräystä 

varten. (Teca oy 2016). 

Öljyn vesipitoisuutta olisi mahdollista myös arvioida kuvan 53 erittäin yksinkertaisella 

BOA-öljyanalysaattorilla (engl. Bearing Oil Analysator), joka kiinnitetään öljysäiliön 

pohjatulpan tilalle. Säiliössä oleva vesi valuu öljyä painavampana säiliön pohjalle ja 

BOA-öljyanalysaattoriin, jolloin öljyanalysaattorin mittalasista voidaan silmämääräisesti 

tarkastaa huollon yhteydessä, onko öljyn seassa vettä. (Strang Company Oy 2016). 

  

Kuva 53: BOA-öljyanalysaattori (Strang Company Oy 2016). 
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10.2 Lämpökuvaus 

10.2.1 Käyttökohteet 

Lämpökamerat ovat yleistyneet nykyaikana merkittävästi hyvin erilaisissa 

käyttökohteissa, mm. autoteollisuuden laadun varmistuksessa, rakennusteollisuuden 

eristystarkastuksissa ja plastiikkakirurgiassa verenkiertoon liittyvissä ongelmissa. 

Lämpökameroiden avulla pystyttäisiin suorittamaan kunnonvalvontaa tuotantoporien 

työskennellessä. Pystyttäisiin mittaamaan esimerkiksi porakoneiden, sähkömoottoreiden 

ja laakerointien lämpötiloja. Suurin hyöty niistä saataisiin kuitenkin vianetsinnän 

helpottamiseen. (Infradex 2016). 

On yleisesti tunnettua, että energia muuttuu harvoin 100-prosenttisesti haluttuun 

muotoon. Esimerkiksi polttoaineen kemiallisen energian muuttaminen hydraulisylinterin 

liikkeeksi tapahtuu huomattavasti pienemmällä hyötysuhteella kuin 100 %. Häviöitä 

tapahtuu muun muassa polttomoottorin kaasunvaihtotyössä, pyörivien osien 

kitkavoimien voittamisessa sekä hydrauliikkapumpun vuotojen kompensoinnissa. Tämä 

tehohäviöksi muuttunut energia ilmenee usein lisääntyneenä lämpönä. Ennenaikaisen 

vikaantumisen tapahtuessa, vikaantunut komponentti olisi mahdollista havaita hyvin 

nopeasti lämpökamerakuvauksella.  Väljäksi kulunut laakeri tuottaa valtavasti lämpöä, 

samoin kuin läpivuotava hydrauliikkasylinteri. Kostuneen tai hapettuneen sähköliittimen 

aiheuttama oikosulku tai kosketushäiriö voi aiheuttaa usein työlään vianetsintätapauksen, 

mutta lämpökamerakuvauksella vian aiheuttava liitin saattaisi löytyä yllättävänkin 

nopeasti.  

10.2.2 Lämpöenergia ja -säteily 

Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanotin. Sillä mitataan kuvauskohteen pinnasta 

luonnostaan lähtevää lämpösäteilyä. Lämpösäteily on kuvan 54 mukaista MediumWave- 

tai LongWave-infrapunasäteilyä, jota lähettää jokainen kappale, jonka lämpötila on yli 

absoluuttisen nollapisteen (-273 °C). Lämpökameran ilmaisin muuttaa kohteen 

lämpösäteilyn intensiteetin lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva voidaan muodostaa 

digitaalisesti reaaliajassa. Lämpökameroita käytetään ensisijaisesti 

pintalämpötilajakaumien havainnollistamiseen. Jotta lämpökameran mittaustulokset 
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olisivat mahdollisimman tarkkoja, käyttäjän täytyy määritellä kuvauskohteen 

emissiivisyys ja ympäröivän taustan lämpötila. (Infradex 2016). 

 

Kuva 54: Näkyvän valon ja infrapunasäteilyn aallonpituudet (Infradex 2016). 

10.2.3 Työkalut 

Nykyaikana tekniikan kehityttyä lämpökameroiden hankkimisessa ei puhuta enää kovin 

suurista investoinneista. Nykyään on olemassa jopa älypuhelimiin liitettäviä 

lämpökameroita, joiden alhaisista kustannuksista johtuen sellaisen voisi hankkia vaikka 

jokaiselle asentajalle työkalupakkiin. Tällainen on esimerkiksi kuvan 55 lämpökamera, 

jonka hinta on samaa luokkaa halvimpien älypuhelimien kanssa. Kyseinen lämpökamera 

toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmien kanssa. 

 

Kuva 55: Flir One -lämpökamera älypuhelimeen kytkettynä (Verkkokauppa.com 

2016). 
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Flir One on kustannuksiensa puolesta mielenkiintoinen ja ehkäpä kokeilemisen arvoinen 

työkalu. Vianetsinnässä lämpökameralla ei ole kuitenkaan tarkoituksena mitata laitteiden 

tarkkoja lämpötiloja, vaan löytää yleissilmäyksellä ympäristöään selvästi lämpimämpi 

komponentti. Flir Onen kuvausresoluutio on 160x120 pikseliä. Mikäli tämän osoittautuisi 

käytännössä liian epätarkaksi, eikä mittauksia pystyisi tekemään riittävän etäältä, löytyisi 

samalta valmistajalta kuvan 56 ammattilaiskäyttöön suunniteltu Flir E8 –lämpökamera. 

(Infradex 2016). 

 

Kuva 56: Flir E8 -lämpökamera (Infradex 2016). 

Flir E8 –lämpökameran kuvausresoluutio on 320x240 pikseliä. Kuvia voi katsella 3” 

LCD-näytöltä tai ne voi siirtää tietokoneelle tarkempaa analyysia varten. Kuvauksen 

tarkkuudeksi luvataan ±2 %. Laite painaa 545 g. Flir E8 –lämpökameran 

hankintakustannus on noin 20-kertainen Flir One –lämpökameraan nähden. (Infradex 

2016). 
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11 KOMPONENTTIEN KUNNOSTUSPROSESSIT 

11.1 Vaurioanalyysiprosessin kehitys 

Bad actor –tutkimuksessa löytyi paljon suunnittelemattomia töitä, jotka johtuivat 

yllättävistä kriittisten osien rikkoontumisista. Pahimmassa tapauksessa rikkoutunutta 

komponenttia ei ole varastossa, ja kone seisoo niin kauan, että uudet osat saadaan 

hankittua tai vanha osa korjattua. Yksi vaihtoehto on tietysti kasvattaa varastoitavien 

varaosien määrää, mutta varaston arvon kasvattaminen ostamalla sinne kokoajan uusia ja 

tarkkaa säilytystä vaativia varaosia mentaliteetilla: ”jos joskus tarvittaisiin”, ei ole kovin 

järkevää. Käytössä kuluvat osat täytyy tietysti olla varalla. 

Komponenttien toistuvaa vaurioitumista ehkäisemään päätettiinkin alkaa kehittämään 

vaurioanalyysiprosessia. Kun jokin koneen toiminnan pysäyttävä komponentti vaurioituu 

ennenaikaisesti, aloitetaan osalle vaurioanalyysiprosessi. Vaurioanalyysiprosessin 

omistaja voi määrätä vaurioanalyysit käynnistettäviksi myös kulutusosille, mikäli hän 

huomaa kasvua niiden kulutuksessa. Vaurioanalyysiprosessin perimmäisenä 

tarkoituksena on etsiä juurisyy komponentin rikkoontumiselle, ja sitä kautta löytää keino 

ehkäistä vastaava rikkoontuminen jatkossa. 

Vaurioanalyysiprosessi alkaa siitä, että mekaanikko irrottaa vaurioituneen komponentin 

koneesta ja pesee sen. Tämän jälkeen hän tekee kunnossapidon työnhallintajärjestelmään 

työmääräimen vaurioituneen komponentin kunnostamisesta laitteelle, josta hän irrotti 

komponentin. Työmääräimestä tulee käydä selkeästi ilmi, että kyseessä on irrallinen 

komponentti. Lisäksi työmääräimessä täytyy lukea, mikä komponentti on kyseessä ja 

komponentin vikakuvaus.  

Tämän jälkeen mekaanikko kirjoittaa korjaamo-olosuhteita kestävään siniseen 

pahvilomakkeeseen, mikä komponentti on kyseessä ja mistä koneesta komponentti on, 

lyhyen kuvauksen komponentin viasta, esimerkiksi ”vuotaa hydrauliikkaöljyä”, ja 

komponentin kunnostustyömääräimen numeron. Tämän jälkeen mekaanikko vie 

komponentin kunnostusta odottavien komponenttien hyllyyn. 
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Tässä vaiheessa vaurioanalyysiprosessin omistaja huomaa järjestelmässä uuden 

työmääräimen komponentin kunnostuksesta. Mikäli hän näkee asian tarpeelliseksi, hän 

määrää komponentille vaurioanalyysin, ja lisää tästä tiedon komponentin 

kunnostustyömääräimeen. Vaurioanalyyseistä kirjoitetaan aina kirjallinen raportti, joka 

tallennetaan yhtiön tietokantaan. 

Komponentin vaurioanalyysin osanottajat sovitaan aina tapauskohtaisesti ja tarpeen 

mukaan. Joskus vaurioanalyysiin riittää vaurioanalyysiprosessin omistajan 

silmämääräinen analyysi, kun esimerkiksi koneella on osuttu seinään tai ajettu kolari. 

Tämän jälkeen juurisyyanalyysiä voidaan jatkaa tutkimalla, miksi kolari on sattunut.  

Yleensä vaurioanalyysi vaatii kuitenkin komponentin syvempää tarkastelua, jolloin 

vaurioanalyysiprosessin omistajan kannattaa ottaa avukseen kokenut mekaanikko tai, 

mikäli mahdollista, laitevalmistajan oma asentaja. Suurien komponenttien, esimerkiksi 

dieselmoottorin, ollessa kyseessä, vaurioanalyysi voidaan teettää myös urakoitsijalla tai 

laitevalmistajalla.  

Vaurioanalyysissä on tavoitteena löytää komponentin vika, esimerkiksi vuotava tiiviste 

tai kulunut mäntä. Vian löytymisen jälkeen tehdään juurisyyanalyysi, jossa selvitetään, 

mistä komponentin vikaantuminen johtui. Juurisyyn selvittämisen jälkeen voidaan 

miettiä toimenpiteet, jolla vastaava tapahtuma saadaan ehkäistyä tai ainakin ennakoitua 

jatkossa. Lopuksi komponentti kunnostetaan, mikäli se on mahdollista ja kannattavaa. 

11.2 Kunnostettavien varaosien kunnostusprosessin kehitys 

Tuotantoporien lisäksi kaivoksen muussakin liikkuvassa kalustossa on paljon kuluvia 

komponentteja, jotka kannattaa kunnostaa uudelleen varalle. Usein kallis komponentti 

pystytään kunnostamaan jälleen toimintakuntoiseksi pelkillä tiivisteiden ja muiden 

kuluvien osien vaihdolla. Kunnostustyöprosessi saattaa kuitenkin viedä osan 

puhdistuksen, vaurioiden tutkimisen, tarvittavien osien tilaamisen ja varsinaisen 

kunnostustyön kanssa yllättävän paljon aikaa. Usein komponentti voi olla kuitenkin 

helppo ja nopea vaihtaa ehjään, jolloin koneen seisakkiaikaa saadaan lyhennettyä 
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merkittävästi. Näin on esimerkiksi porakoneen huuhtelupesän vaihdon kanssa, kuten on 

nähtävissä kuvasta 57. 

 

Kuva 57: Sandvikin HL1560ST/PE90 porakone. Osa numero 5 on yhdistetty 

nostoniska ja huuhtelupesä. (Sandvik 2015). 

Vanha huuhtelupesä-nostoniska-yhdistelmä on kolmen letkun ja neljän ruuvin avauksen 

jälkeen irrotettu. Irrotuksen jälkeen tarkistetaan, ovatko porakoneen muut osat kuten 

kytkin ja iskumäntä vielä käyttökelpoisia. Mikäli muita vaurioita ei havaita, ehjä 

huuhtelupesä voidaan asentaa paikalleen. Näin koneelle ei aiheudu turhaa seisakkia sillä 

aikaa, kun mekaanikko kunnostaa kiireellä paikallaan ollutta huuhtelupesää. Kun varalta 

löytyy aina ehjä vaihtokomponentti, vanha komponentti voidaan kunnostaa suunnitellusti 

ajan kanssa. Tämän vuoksi päätettiin luoda ohje kunnostettavien varaosien 

kunnostusprosessista.  

Kunnostusprosessi alkaa samalla tavalla kuin vaurioanalyysiprosessi. Mekaanikko 

irrottaa ja pesee kunnostusta vaativan komponentin. Sen jälkeen hän tekee 

kunnostuksesta työmääräimen, kiinnittää komponenttiin sinisen kunnostustyölomakkeen 

ja vie komponentin kunnostusta odottavien osien hyllyyn. Kunnostustyöprosessin 

omistaja huomaa työmääräimen, ja mikäli työmääräimen vika- ja vauriokuvaukset ovat 

tarpeeksi tarkat, hän voi suoraan tässä vaiheessa päättää, kunnostetaanko komponentti 

itse, lähetetäänkö se urakoitsijalle kunnostettavaksi, vai hylätäänkö komponentti suoraan. 

Mikäli hän päättää, että komponentti kunnostetaan itse, tai päätöksenteko vaatii lisää 
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diagnoosia, hän suunnittelee ja aikatauluttaa kunnostustyön kunnossapidon 

työnhallintajärjestelmään.  

Tällä hetkellä suurena ongelmana on, että kunnossapidolla on paljon omia varastoja eri 

paikoissa, joille ei ole selkeää järjestystä eikä mitään kirjanpitoa. Tämän vuoksi osia on 

vaikea löytää niitä tarvittaessa. Kunnossapidon omissa varastoissa olevia osia ei 

myöskään tilata lisää automaattisesti, jos ne käytetään loppuun. Tämän vuoksi asentajien 

on jatkuvasti informoitava esimiehiään uusien osien tarpeesta, ja esimiesten reagoitava 

puutteisiin. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että kun komponentti on kunnostettu, tarkistetaan onko se 

varastonimikkeenä yhtiön järjestelmässä. Mikäli se ei ole, siitä täytyy luoda 

varastonimike. Varastonimikkeellinen tavara voidaan palauttaa kunnostus-

työmääräimelle varasto-organisaation säilytykseen ja kirjanpitoon. Jokaisella 

varastonimikkeellä on hälytysraja, ja kun nimikkeen saldo laskee tuon rajan alle, osto-

osasto tilaa nimikkeitä lisää nimikkeelle määritellyn tilausmäärän mukaan. Jos 

vaurioitunut komponentti todetaan kunnostuskelvottomaksi, komponenttia ei tule 

takaisin varastonimikkeen saldoille, ja osto-osasto tilaa automaattisesti komponentteja 

varalle lisää. Tällä tavalla kriittiset varaosat eivät pääse ajan mittaan loppumaan, mutta 

toisaalta kalliita komponentteja ei tarvitse tilata jatkuvasti lisää toimittajilta. 
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12 YHTEENVETO 

Tässä työssä käsiteltiin keinoja tuotantoporien käyttövarmuuden parantamiseen 

maanalaisessa louhinnassa. Tarkoituksena oli saada kasvaneen käyttövarmuuden avulla 

kasvatettua laitteiden kokonaistehokkuutta. Käyttövarmuuden mittareille laskettiin 

lähtöarvot kahdesta eri datasta, mutta toimenpiteiden vaikutuksia ei päästä mittaamaan 

vielä pitkään aikaan. Isossa organisaatiossa kokonaisvaltaisten muutosten tekeminen on 

hidasta, ja seuraavan tutkimuksen tuloksia verratessa täytyy jotenkin huomioida myös 

kaluston ikääntyminen tähän tutkimukseen verrattuna. Esimerkiksi huolto-ohjelmille ja 

kunnonvalvontaan liittyville kehitysehdotuksille täytyy myös antaa aikaa vaikuttaa ennen 

seuraavaa mittausta, kunhan kaikki kehitysehdotukset saadaan ensiksi otettua käyttöön. 

Diplomityön aikana havaittiin myös lukuisia muita tarpeellisia kehityskohteita liittyen 

esimerkiksi hydraulisylintereihin ja korjaamoiden infrastruktuuriin. Myös niskojen 

seurantaohjelma ja asentajien auditoinnit jäivät työn ulkopuolelle. 

Tuotantoporausseuranta oli erittäin hyödyllinen projekti, joka voitaisiin suorittaa 

tulevaisuudessa uudestaan yleisemmässä mittakaavassa pidemmän ajanjakson ajan. Nyt 

kokonaistehokkuuden pullonkauloista on jonkinlainen kuva, ja tiedetään, mihin keskittyä 

jatkotutkimuksissa. 

Käyttövarmuuden pullonkaulojen havaitseminen ja niiden korjaaminen on tärkeä osa 

laitteiden kokonaistehokkuuden kasvattamista. Tulevaisuudessa Agnico Eagle Finland 

Oy:llä on tarkoituksena alkaa yhä enemmän tutkimaan ja kehittämään laitteiden 

kokonaistehokkuutta pelkän käyttövarmuuden sijaan. Kokonaistehokkuuden arvioinnista 

olisi tarkoituksena kehittää jatkuva prosessi, jonka avulla nähdään mahdollisimman 

reaaliaikaisesti muutokset kokonaistehokkuuden mittareissa ja parametreissa. 

Kokonaistehokkuusparametrien dataa pystytään käyttämään apuna mm. budjetoinnissa ja 

laitteiden elinkaarikustannusten laskennassa. 
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Liite 1 (1): DL4-sarjan poraushydrauliikan hydrauliikkakaavio ja komponentit 

(Sandvik 2011). 

 

Kaavion komponentit ovat seuraavat: 

1. Säätyvätilavuuspumppu: syötölle ja iskulle 

2. Iskun painekompensaattori: pitää yllä iskun vakiopaineen piirin muista 

paineenvaihteluista huolimatta 



 

 

Liite 1 (2): DL4-sarjan poraushydrauliikan hydrauliikkakaavio ja komponentit 

(Sandvik 2011). 

 

3. Iskun pääventtiili: säätää öljyn virtausta porakoneelle iskun ohjausventtiilin (4) 

ohjaamana 

4. Iskun ohjausventtiili: Asettaa iskun pääventtiilin (4) auki tai kiinni 

7. Iskun paineensäätöventtiili: määrittää iskun paineen 

9. Virransäätöventtiili  

10. Vaihtovastaventtiili: Ohjaa ls-linjan tilavuusvirtaa 

11. Iskun paineen mittauspiste 

12. Virransäätöventtiili 

13. Porakoneen iskumekanismi 

20. Syöttöpaineen säätöventtiili: säätää syöttöpainetta porausolosuhteiden mukaan 

21. Syöttöpaineen mittauspiste 

22. Syötön painekompensaattori: ylläpitää syötön tilavuusvirran kuorman muutoksista 

huolimatta 

23. Syöttöliikkeen proportionaaliventtiili: Ohjaa ja säätää tilavuusvirtaa 

syöttösylinterille 

24. Syöttöpiirin B3 paineenrajoitusventtiili 

25. Syöttöpiirin A3 paineenrajoitusventtiili 

26. Vaihtovastaventtiili 

28. Syöttösylinteri 

30. Virransäätöventtiili syöttöliikkeelle  (vastusvastaventtiili) 

31. Sekvenssiventtiili: suojaa syöttösylinteriä ylikuormitukselta 

32. Virransäätöventtiili syötön paluuliikkeelle (vastusvastaventtiili) 

44. Iskun paineanturi 

45. Venttiilin 23 ohjauspaineen paineensäätöventtiili: varmistaa, että ohjauspaine ei ole 

liian suuri 

46. Suodatin 

47. Syöttöpaineen anturi 

48. Syöttöliikkeen vastusvastaventtiilit 

50. Pyörityksen säätyvätilavuuspumppu 



 

 

Liite 1 (3): DL4-sarjan poraushydrauliikan hydrauliikkakaavio ja komponentit 

(Sandvik 2011). 

 

51. Pyörityspaineen mittauspiste 

52. Paineenrajoitusventtiili, venttiilin 55. ohjaama 

53. Pyörityksen proportionaaliventtiili 

54. Porakoneen pyöritysmoottori 

55. Pyörityspiirin paineenrajoitusventtiili: antaa ohjauspaineen 

paineenrajoitusventtiilille 52. 

63. Vaihtovastaventtiili 

64. Paineensäädin venttiilin 53. ohjauspaineelle: varmistaa, ettei ohjauspaine ole liian 

korkea 

65. Paineenrajoitusventtiili venttiilin 53. ohjauspaineelle: varmistaa, ettei sallittua 

maksimipainetta ylitetä 

67. Suodatin 

68. Pyörityspaineen anturi 

70. Säätyvätilavuuspumppu puomin hydrauliikalle ja kangen käsittely –kasetille 

71. Kangenkäsittelyn ja puomin hydrauliikan proportionaaliventtiili 

72. Kangenkäsittelyn ja puomin hydrauliikan paineenrajoitusventtiili 

73. Takaiskuventtiili: estää öljyn virtauksen takaisin puomin pumpulle (70) 

74. Takaiskuventtiili: estää öljyn virtauksen takaisin alustan pumpulle 

90. Kiinteätilavuuspumppu ilmastoinnille 

110. Hydraulinestesäiliö 

112. Painesuodatin 

113. Paluusuodatin 

114. Lauhdutin 

115. Keräysputki: kerää ohjauspiirien paluuöljyn 

121. Termostaattiventtiili: ohjaa paluuöljyn lämpötilasta riippuen lauhduttimelle tai 

suoraan säiliöön 

122. 2/2-suuntaventtiili: ohjaa öljyn paineen porakoneen stabilisaattorille 

123. Paineensäädin: säätää stabilisointipainetta 

124. Painekytkin: ohjaa stabilisointipainetta 



 

 

Liite 1 (4): DL4-sarjan poraushydrauliikan hydrauliikkakaavio ja komponentit 

(Sandvik 2011). 

 

125. Vaihtovastaventtiili: ohjaa paineen stabilisaattorille 

130. Paluuöljyn painekytkin 

131. Paluuöljyn paineen mittauspiste 

132. Paluuöjyn lämpötilan mittauspiste 

133: Nostoniskan aktivointi venttiili: käytettäessä nostaa öljynpainetta porakoneen 

iskumekanismissa 

 



 

 

Liite 2: DL4-sarjan öljyn virtaus tyhjäkäynnillä (Sandvik 2011). 

 

 



 

 

Liite 3: DL4-sarjan öljyn virtaus poratessa (Sandvik 2011). 

 

 

 

 



 

 

Liite 4: DL4-sarjan öljyn virtaus kierteytyksessä (Sandvik 2011). 

 


